
Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 

 Пупин. Михајло Пупин. Име и презиме које сам упознао још у раном 

детињству. 

Најпре, као натпис на старом телефону којим сам се играо код баке, а потом као 

назив булевара којим ми, становници Новог Београда, најчешће стижемо у 

центар. Његово име носе и фабрике, школе, факултети. 

 Пожелео сам да га упознам, али како посетити човека који дуго није на овом 

свету?! Одговор је само један − уз помоћ маште. Пошто машта може свашта, 

закључио сам да тако добар човек никад не би ускратио интервју дечаку 

новинару за школски часопис. 

 Да би прича била целовита, „укључио“ сам времеплов на март 1935. 

 Наравно да сам се припремио за тај разговор. Прочитао сам многе чланке и сви 

су га описивали као срдачног и дарежљивог човека, родољуба и добротвора. 

 Био је човек који је свет задужио научним открићима, а своју домовину својим 

политичким везама. 

 Нашао сам га у болничкој постељи у Њујорку. Зачудо, био је срећан. 

Непосредно пред мој долазак посетио га је други славни Србин, Никола Тесла. 

Иако се никад нису посвађали, 30 година нису говорили. Али, тог дана су 

обновили пријатељство. 

 Након кратког упознавања, господин Михајло поче своју животну причу:  

„Родио сам се у месту Идвор у тадашњој Аустроугарској. Одувек сам био 

знатижељан, па сам прве експерименте изводио чувајући краве. Проучавао сам 

како земља преноси звук од ударца. Имао сам срећу да су моји родитељи, 

Константин и Олимпијада, схватали важност образовања. Мајка је говорила да 

поред очију којим гледам свет око себе морам имати и „друге очи“ којима читам 

да не би знање пролазило поред мене. Школовао сам се у Идвору, Панчеву и 

Прагу. Тамо сам сазнао да ми је умро отац и одлучио сам да одем у Америку. 

Био сам без новца па сам био принуђен да радим најтеже физичке послове. 

Чувао сам стоку, радио у руднику, истоварао угаљ, ложио ватру у фабрици, али 

ниједног тренутка нисам одустајао од учења. Након пет година сам уписао 

Универзитет Колумбија, а по завршетку сам докторирао у Немачкој. Читав 

радни век сам провео као професор на Колумбији. Поносим се што су четири 

моја студента постали Нобеловци. 

 Бог ми је дао способност да унапредим неке изуме, патентирао сам калемове 

који се зову по мени. Због њих више нема шуштања и крчања у телефонској 

слушалици. Они омогућавају разговор на неограниченој удаљености. Усавршио 

сам рентдген тако што сам измећу плоче и тела ставио филм, и тако вишеструко 

скратио изложеност пацијента штетном зрачењу. Омогућио сам да се кроз мали 

број жица истовремено води велики број телефонских разговора. О свом 

животном путу написао сам књигу „Са пашњака до научењака“ за коју сам 

добио Пулицерову награду. Приватно сам највећу срећу доживео када сам 

склопио брак са Саром Катарином Џексон која ми је на свет донела ћерку 

Барбару. На жалост, то се претворило у моју највећу тугу јер сам супругу 

изгубио након осам година брака од последица упале плућа.“ 

 Ту се мало замисли, на кратко ућута и као да му засузише очи, а онда настави: 

„Елем, а како је тамо одакле ти долазиш, у 21. веку?“ 

 Упитах га: „А зашто не бисте Ви на исти начин запловили у супротном смеру? 

Ваш патент за рентдген је и данас у употреби. И даље се сви предајници састоје 

од исправљача, осцилатора и појачивача, а она прва два дела су ваши патенти. 



Иако су мобилни телефони све присутнији, још увек у сваком дому или 

канцеларији звони и фиксни телефон који би био неупотрељив без Пупинових 

калемова.“ 

 Тад приметих да су му склопљене очи, а он рече: „Не брини, не спавам, само 

путујем мислима у будућност.“ 

 Захвали ми се што сам му описао интернет, кућне рачунаре, мобилне телефоне, 

истраживања свемира и срдачно се поздрави са мном. 

 Иако је ово путовање било само у машти, схватио сам да се реч херој не мора 

везивати само за оне који падоше од метка и мача. Хероји су и они који својим 

научним радом доприносе да живот на земљи буде лепши и срећнији. 

 Допао ми се чика Михајло, зато ћу првом приликом „посетити“ још двојцу 

хероја науке − Милутина Миланковића и Николу Теслу. 
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