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Сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 

 Желим да знам одговоре на многа питања, али одговори на питања: „Како је то 

бити научник?“, „Да ли је занимљиво сваки дан откривати неке нове ствари?“ мучили 

су ме одавно. 

 Била је недеља и кренула сам мало да се прошетам. Време и није било баш 

сјајно. Почела је киша. Сакрила сам се испод дрвета са густом крошњом где је било још 

десетак људи. Мислила сам да ће ми лоше време покварити дан. Пљусак је бивао све 

јачи и јачи. У себи сам размишљала како да се вратим кући. Савила сам се да завежем 

пертлу пошто ми се од силног трчања да се сакријем испод дрвета одвезала и ... Бум! 

Одједанпут сам се оклизнула и пала. Један, тада непознат човек пружио ми је руку и 

помогао да устанем. Почео је да ми прича како када грми и сева, при трчању не треба 

да правим веће кораке јер прети опасност од удара грома. Била сам збуњена његовим 

објашњењем. „Заборавила сам кишобран“, промрмљала сам себи у браду. „Ако има 

шиљат метални врх, боље што га ниси понела“, рекао је. Гледала сам га у чуду. 

Објаснио ми је да и шиљати метални предмети попут врха кишобрана привлаче гром. 

Са дивљењем сам га питала одакле зна све те појединости. Испричао ми је да би било 

срамота да после дугог школовања у иностранству не зна да објасни другима неке 

појаве, дешавања са којима се сусрећемо у животу. Из нашег разговора сазнала сам да 

је средњу школу похађао у Прагу, али је није завршио због смрти свога оца и тешке 

финансијске ситуације. После тога отишао је у Америку где је неколико година радио 

тешке физичке послове док није сакупио паре за студије на Колумбија универзитету у 

Њујорку. Мом дивљењу није било краја када сам у разговору сазнала да је његово име 

Михајло Идворски Пупин. Покушавала сам да се сетим свега што знам о њему и 

његовим изумима. 

Питала сам га какав је осећај бити тако значајан научник. „Диван је осећај бити 

научник, а још је лепше кад си у ситуацији да можеш да помогнеш свом народу“, 

одговорио је. Из разговора сам сазнала да је почасни доктор наука на осамнаест 

светских факултета. Мојим питањима и дивљењу није било краја. Одговором на његово 

питање какав сам ђак и за који предмет сам посебно заинтересована, био је одушевљен 

јер је сазнао да су то математика, физика и музика. Причајући, нисмо ни приметили да 

је киша престала. На крају, кад је свако требало да крене својој кући, Михајло Пупин 

ме је позвао да га посетим у његовој лабoраторији, како бих могла да пратим неки 

његов експеримент. При поздраву ми је рекао:„Много си интересантна и било је 

задовољство упознати те, малена“. „Мени је било још веће задовљство упознати Вас“, 

одговорила сам. 

 Ко би реко да је мој предеосећај у вези са тим даном био погрешан и да ћу 

срести једног не само српског већ и светског научника. 
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