
                   Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 

  Што више човек сазнаје, све више почиње да запажа ствари око себе и најмања појава 

почиње да га интересује, привлачи и подстиче да истражује.  

  Михајло Пупин пробудио је свој истраживачки дух још у раном детињству, када је 

откинуо главицу маслачка и видео како је потекло млеко из њега. Иако, као и остали људи 

из села, учитељ објашњава да се то десило зато што је тако Бог рекао, Михајло се не 

задовољава тим одговором и његов истраживачки дух долази до изражаја. Након што се 

неочекивано добро показао на школској приредби поводом прославе дана Светог Саве,  

његов учитељ и мајка одлучују да га пошаљу у Панчево на даље школовање. Мајка му је 

била велика подршка и подстицала га је да се школује. Многи је осуђују зато што је свог 

сина слала у свет, у иностранство и међу друге, непознате људе да се школује, али ја, 

напротив, подржавам њену одлуку. Она није задржавала сина само за себе, већ је желела 

да се образује и да има, како она каже, још један пар очију, очи за читање и писање, јер 

знање, то су златне лествице на путу ка свету о коме је толико сањао. Учитељи у новој 

школи остављају јак утисак на њега и почиње да се интересује за природне појаве. 

Школује се у иностранству. Након дипломирања на Универзитету Колумбија остаје да 

живи у Америци. Свиђа ми се што не заборавља свој родни крај и, у жељи да изрази своје 

порекло,  мења име у Михајло Идворски Пупин и због тога би требао да буде узор свим 

садашњим и будућим генерацијама. Завршава Универзитет Колумбија за само четири 

године, који се у просеку завршава око десет година. Док иде у школу са богаташком 

децом која имају много боље услове за рад, он бива најбољи без обзира на то што спава у 

подруму библиотеке и ради на ранчу. Колико год тешко живео он се борио да пружи свој 

максимум и покаже се најбоље што може. Михајло Пупин каже: ,,Порази су само кратка 

одморишта за будуће победе“. То је једна од његових мисли која ми се највише свиђа, јер 

сам истог мишљења да човек после пораза постаје још јачи и спремнији за нове победе. 

Путеви су му се у Америци укрстили са Николом Теслом, нашим великим научником. 

Они се сада убрјају у десет најзначајнијих научника свих времена у области 

телекомуникација. Због свађе и ривалства нису много сарађивали. Сукоб између њих је 

почео у Њујоршком универзитетском клубу и то пред студентима. При натезању 

палчевима Тесла је победио и сломио му прст. Пупин је био веома дружељубив човек и 

све своје слободно време је био са пријатељима, што ме посебно одушевљава јер су 

углавном научници, музичари, књижевници, проналазачи и многи други учени људи 

повучени, затворени и недружељубиви. Пуно је радио јер, како каже, ништа човека не 

чини тако срећним као поштено уверење да је дао све од себе. У току живота стекао је 

осамнаест титула и девет медаља. Његова највећа открића су била електрично струјно 

коло које се данас користи у свим радио везама, а компаније су га користиле за 

исправљање високофреквентних електричних таласа, секундарна рентгенска радијација и 



метода рентгенског снимања и Пупинови калемови, којима је решен проблем жичног 

телеграфског и телефонског преноса на велике даљине. У Америци је постао веома богат 

и слао је новац Србији. Људи из Идвора су се бунили и желели да њима шаље више, него 

осталима. Он им је веома мудро одговарао да, кад би им послао и све што има и остао 

слепац у Америци они би потрошили и постали би слепци као он, а онда би имали два 

слепца више. Зато им је саградио школу у којој су могли да уче како да обраде плодну 

банатску земљу и тако да сами зарађују себи за живот. На жалост није дочекао да се 

школа отвори. Преминуо је у Њујорку, у туђини, али међу пријатељима које је стекао. 

  Током живота није имао нагле успоне, али је знање које је поседовао била светлост која 

је осветљавала његов пут кроз живот, а сигурна сам да ће и свако други ко буде желео и 

трудио се да буде сличан њему, наћи свој пут и знање које ће стећи осветљаваће тај пут ма 

колико тежак био.  

 

 

                                                                                       Милена Петровић,  

                                                                                       Математичка гимназија VIIб 

 


