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Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 

 Био је спаран дан. Чувала сам своја два брата док је тата радио у подруму. Мама 

је већ била отишла на посао. 

 Све троје смо били нерасположени. Таман кад сам помислила да дан не може 

бити досаднији, тата је раздрагано улетео у собу. Сав задихан рекао ми је:  

 „Брзо дођи у подрум!“ и одјурио назад. 

 У подруму сам видела нешто налик на огромну металну кутију с некаквим 

прозорима и вратима. На мој зачуђен поглед тата је одвратио: 

 „То је времеплов. Радим на њему већ неколико година. Одлично што сам га данас 

довршио, таман ћемо да отпутујемо и избегнемо ову спарину.“ 

 „А како ћемо са дечацима? Они ће све да покваре!“ 

 „Нећемо водити дечаке. Њих ће да чува бака, а нас двоје ћемо ићи. Предлажем ти 

да за почетак одемо у Идвор, средином XIX века, да упознамо Михајла Пупина. Он је 

био...“ 

 „Знам, знам... Одлично, хајдемо одмах!“ 

 „Да, душице. Само те молим да не вичеш. Нико не сме да сазна за времеплов. 

Сад позови баку и спреми се. И немој носити телефон на пут. Људи из оног времена не 

смеју да виде телефон! Не смемо мењати историју!“ 

 Пола сата касније, били смо спрeмни. Ушли смо у времеплов, тата је притиснуо 

неколико дугмета и завртели смо се јако. 

 Кроз само неколико тренутака времеплов је нагло стао, и ми смо изашли. 

Налазили смо се у неком шумарку. Недалеко одатле зачуло се звонце – за крај часова 

идворским ђацима. 

 Отишли смо у село. Питали смо првог човека ког смо видели где је кућа Михајла 

Пупина, и он нам је као из топа одговорио, али се зачудио: зашто ми, странци, тражимо 

једног обичног ђака? 

 Кућу смо лако нашли. Кад нам је једна жена отворила врата, ми смо је 

поздравили и упитали за Михајла, а она нам је изненађено рекла: 

 „Михајло би сад требало да се врати из школе. Зашто га тражите? Је ли све у 

реду? Долазите ли због нечег непријатног? Знам да не учи најбоље, али ја га стално 

подсећам на школу.“ 

 Била је то Пупинова мама, госпођа Олимпијада 

 „Не, немојте се бринути. Ми немамо никакве везе са Михајловом школом. 

Допутовали смо из далека да видимо Вашег сина. Знате, иако сад не учи, он ће постати 

велики научник, захваљујући Вама.“ 

 Тата се угризао за усну када је схватио да је открио будућност, па је додао: 

  „Али молим Вас да то никоме не говорите – чак ни свом ни мужу, а ни сину. Ми 

бисмо хтели да видимо Михајла и поразговарамо с њим, а онда ћемо наставити пут. Ми 

путујемо светом. 

 „Јако је лепо од вас што од све деце у селу желите да видите баш мог сина. Не 

знам могу ли да вам поверујем да ће постати научник, али се надам да је тако. Ево га: 

кад тако јури, знам да је он.“ 

 „Ми ћемо се сад склонити, најбоље је да прво кажете Михајлу да смо дошли да 

га видимо, па нас позовите.“ 

 Отишли смо иза куће, а ја сам одмах засула тату питањима: иако сам знала да се 

раније другачије живело, нисам замишљала баш толику разлику. Тата се насмешио и 

рекао да је одлично што сам приметила разлику, и да упитам Михајла о његовој школи. 

 Чим је завршио реченицу, госпођа Олимпијада позвала нас је унутра. 
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 Зачудила сам се када сам се вратила у кућу и видела дечака рашчупане косе у 

кошуљи без једног дугмета и отрцаним панталонама. Готово сам се запитала како је 

могуће да је то Михајло Пупин, познати научник, али то сам задржала за себе, а њему 

сам се насмешила и поздравила га. Тата нас је повео напоље, а ја сам одмах почела да 

причам. Како сам из претходне приче схватила да ће Михајло тек мало касније постати 

добар ђак и истаћи се, а била сам три године старије од осмогодишњег Михајла и хтела 

да испаднем паметна пред њим, рекла сам му: 

 „Знаш, ти сада ниси баш добар ђак, али ћеш постати. Брзо ћеш научити да читаш 

и пишеш. Учитељ ће бити поносан на тебе, а и твоја мама, која ће бити пресрећна јер си 

постао бољи. Отићи ћеш у Панчево, па ћеш отпутовати у Праг, а ићи ћеш и у Америку и 

Велику Британију. Упознаћеш оног чику што је измислио струју, Николу Теслу, а и ти 

ћеш измислити неке ствари. На пример, ти ћеш поправити телефон. И помоћи ћеш оним 

чикама што се боре, у једном великом рату.“  

 Михајло се на ово зачудио. 

 „Шта је тај »телфелон«? Какве »чике који се боре«? Али ја не знам ништа! Како 

могу посати добар ђак? Ништа ми није јасно! А, у осталом, како ти знаш шта ћу ја да 

постанем?“ 

 „Па мој тата је направио времеплов! Ми смо допутовали из будућности.“ 

 „Душице, не вичи, рекао сам ти да нико не сме да сазна за времеплов“, рекао ми 

је тата. Чула сам га, али нисам му то показала, мада сам престала да вичем. Такође сам 

приметила да се мало забринуо, али нисам одмах схватила зашто. 

 „А како сам ја то поправио тај телфелон? Шта је то уопште?“, питао је Михајло. 

 „Па, знаш, ту укуцаш бројеве и онда се чује неко »бип« неколико пута и онда 

чујеш оног кога си позвао. А ти си ставио једне кругове на оне жице што преносе звук и 

онда су га људи боље чули. Каже се т-е-л-е-ф-о-н. Не тефлелон.“ 

 „А је ли, а како сам ја то помогао тим »чикама који се боре«?“ 

 „Аа, па ти си нашао подморнице.“ 

 Михајлу је на лицу писало да не схвата ништа, али није намеравао да ме даље 

пита. Шта су те подморнице и ти телфелофони и даље није схватао. 

 Тада се зачуо глас његове маме. Звала га је кући да учи. Он је мало негодовао, 

али се одмах поздравио са нама и кренуо. Ја сам хтела да идем за њим, али ме је тата 

зауставио. Рекао је да му треба помоћ и да идем уз њега. Дошли смо до Михајлове куће. 

Он је са мајком улазио, али када су нас спазили застали су. Тата им је пришао и дао им 

по чоколадну куглицу. Рекао им је да их поједу. Када су их ставили у уста, ухватио ме је 

за руку и почели смо да трчимо колико нас ноге носе. То смо исто урадили кад смо 

видели човека код којег смо се распитивали за Пупинову кућу, и када смо стигли до 

времеплова тата ме је угурао у њега и ушао за мном. Неколико тренутака касније били 

смо код куће. Ја сам тек тада схватила колико сам уморна и чим сам отишла у своју собу 

легла сам. Последња ствар на коју сам помислила пре него што сам утонула у сан је 

како се можда тата забринуо када сам ја разговарала са Михајлом јер сам му рекла шта 

ће се десити у будућности. Нема везе, мислила сам, оне чоколадне куглице су вероватно 

служиле да им избришу памћење на наш долазак. 

 У Идвору, тог септембарског дана 1863, госпођа Олимпијада је овако говорила 

свом сину Михајлу: 

 „Дете моје, ако желиш да пођеш у свет о коме си толико слушао, 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.“ 

 Тате и мене се, захваљујући чоколадним кугицама, нису сећали. 
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