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МОЈ СУСРЕТ СА МИХАЈЛОМ ИДВОРСКИМ ПУПИНОМ 

 

Пре две године  смо кренули у пети разред. Септембар нам је брзо пролетео док 

смо се присећали доживљаја са распуста. Упознали смо нове наставнике. Они су само 

предавали, али нам нису задавали домаће задатке. Лекције су се ређале, али их нисам 

учио, јер нисам имао домаћи. Брзо је стигао октобар и заказане су контролне вежбе. Када 

сам видео колико морам да научим за контролни из географије, скоро да се ми коса дигла 

на глави. Странице и странице текста, непознате речи, градови... Затворио сам књигу и 

побегао напоље иако је падала киша. Није била јака, па сам понео кошаркашку лопту да 

мало убацујем у кош. Погађао сам лоше, јер сам само мислио на лекције из географије и 

толики текст. Одједном, оклизнуо сам се на мокро лишћа на терену, пао сам право на руку 

и осетио ужасан бол. Наравно, морао сам у болницу. Заказано је снимање, редови, чекање. 

Почео сам да паничим, јер је време за учење географије за сутрашњи контролни све више 

истицало. Све се одужило, а још се и рентдген покварио. 

У чекаоници се одједном појавио висок човек у белом мантилу са наочарима. Имао 

је седу косу очешљану на раздељак и јаке бркове. Корачао је строго, сагнуо се баш ка 

мени и рекао: „Никола, не брини, брзо ћеш завршити снимање, ја ћу им помоћи да поправе 

апарат.  Лично сам развио методу брзог рентдгенског снимања, јер сам се сетио да ставим 

флуоресцентни екран у апарат. Снимиће ти руку за пар секунди, раније је то трајало пар 

сати. Него, примећујем да те више мучи што ниси баш на време почео да учиш. И ја сам 

тако, све док ми мајка једном није рекла: „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“. Те мајчине речи никад нисам заборавио и увек су ме терале 

да више знам и учим. Треба се само мало потрудити. Знаш, много је леп осећај кад си 

славан због свог знања. Мени се то остварило и, ко зна, можда ћеш једном у школи писати 

о мени“.  

Насмешио се и отишао дугим кораком, а моја мама је зачуђено рекла: „Никола, то 

је био господин Михајло Пупин. Обратио ти се један од највећих умова српског народа. 

Само листа његових научних открића је много дужа од тих твојих неколико лекција из 

географије“. 

Рука је била сломљена и ставили су ми гипс. Географију сам учио скоро до поноћи 

и добио пет минус на контролном. Не знам ни сад како сам све стигао, као да ми је сусрет 

са господином Пупином дао неку натприродну снагу и жељу за знањем. Понекад га се 

присетим кад ми је тешко нешто да научим, јер би ме било срамота да се не потрудим. 

 

       Никола Димитријевић 7а 

Основна школа при Математичкој гимназији 
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