
МОЈ СУСРЕТ СА МИХАЈЛОМ ИДВОРСКИМ ПУПИОМ 

 

Михајло Пупин је један од наших најпознатијих научника у области физике. Сви 

су чули за Николу Теслу, али ни Пупин није мање важан. Он је одиграо важну улогу у 

доказу Теслиног патента и био му је добар пријатељ. Многима је Михајло Пупин узор, 

па и мени. 

Вратио сам се из школе у касно поподне, много ме је болела глава па сам легао 

да се одморим. „Који ми је ђаво био да упишем Математичку гимназију“, мислио сам у 

себи. Ускоро сам заспао. Ходао сам ходником Колумбија универзитета. Изгледао сам 

као типичан младић с краја деветнаестог века. Ишао сам на предавање неког познатог 

научника, али нисам знао ког. Ушао сам у салу и сео. Након пет минута ушао је 

четрдесетогодишњи човек са брковима. Учинило ми се да сам га већ негде видео. 

Представио се и почео предавање. Био је то Михајло Пупин. Било ми је драго што сам 

срео Србина у Америци. Одржао је занимљиво предавање тако да би га сваки ученији 

човек разумео. Упознао сам се са њим на излазу из сале, па смо прошетали поред реке 

Хадсон. Испричао ми је доживљаје из свог детињства. Причао је и о својој упорности и 

да је она најважнија. Помислио сам шта би он рекао да ме је чуо моје мисли када сам се 

вратио из школе. Причао ми је о Идвору, о њиховој сеоској школи и његовој мајци. 

Споменуо је Теслу и двосмерну струју. Питао сам га да ли је рекао да је Тесла у праву 

само зато што је Србин. Пупин се насмејао и рекао да није важно из које је државе: 

„Ако је неко у праву, може да буде и Србин и Американац и биће у праву“. Дао ми је 

пар савета за моје даље школовање и поздравио се са мном,  јер је већ почело да се 

смркава. Потапшао ме је по рамену и отишао. 

Пробудио сам се на каучу и сетио се да је све оно са Пупином био сан, али сан 

који је на мене оставио велики утисак. Од тог дана сам почео озбиљније да учим, радим 

и трудим се да достигнем свог саговорника из сна и увек када ми је нешто тешко сетим 

се њега и његове животне приче. 
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