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Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

За недељу дана требало је да отпутујем у Америку. Почео сам да се распитујем о 

људима из ових крајева који су у Америци оставили дубок траг. 

У авион сам понео неколико књига и часописа. „Биће то дуг пут“, мислио сам. У 

једној од књига налетео сам на име Михајла Идворског Пупина. Знао сам ко је он, али 

ипак недовољно. Наставио сам да читам. У том тексту наишао сам на доста занимљивих 

података. Михајло је један од најистакнутијих Срба који су икада крочили на амерички 

континет. Било ме је помало срамота што нисам знао толико тога о великом српском 

научнику и дипломати. На њујоршком аеродрому чекао ме је пријатељ Ник, који ће ме 

одвести до Колумбија универзитета, мог дома у наредне четири године. Иако је у тексту 

писало толико тога о Пупину, није споменуто његово школовање на Колумбији. Срећом, 

то сам знао од раније. Одмах по силаску са авиона састао сам се са Ником и првим 

таксијем кренули смо пут универзитета. „What a nice city!“, обратио сам се Николасу на 

енглеском. „Прелеп је, тек ћеш га упознати!“, одговорио ми је на течном српском! Од тад 

смо користили само српски. Било ми је драго што у далекој Америци могу да 

поразговарам са неким на матерњем језику. Наког што смо изашли из возила, Ник ме је 

повео у обилазак Колумбије. Понашао се као туристички водич, све ми је показивао и 

објашњавао. На крају смо стигли до такозване Пупинове дворане, дома свих лабораторија 

у којима се раде огледи у вези са физиком. Упитао сам Ника зна ли нешто о Михајлу 

Пупину и одговорио је да се то подразумева код већине студената на овом универзитету. 

Препричао ми је једну јако дугу причу о Михајловом школовању у Великој јабуци. 

Обрадовао сам се томе што и Американци поштују дела наших научника. Из Никове 

приче закључио сам да Пупин доста ствари не би постигао да није било негове мајке, 

Олимпијаде. Она га је гурала напред, да буде што бољи ђак, радник и, оно најважније, 

добар човек. Стално му је причала о томе како треба да учи, ради и труди се. Често му је 

приповедала о Светом Сави, великом српском просветитељу. Михајло је са собом увек 

носио слику свог родног места, чије је име себи придодао по доласку у САД. Постао је 

Михајло Идворски Пупин. Много је волео своје родитеље, своје село и своју државу. Пре 

него што се запутио у Њујорк, Михајлу је преминуо отац, према којем је гајио неизмерно 

поштовање и чији је ауторитет био огроман. Можда је то један од разлога који је 

подстакао Михајла да још више учи. Али, пре учења морао је да добро савлада језик и 

заради нешто новца. У Америку је стигао са слабим знањем енглеског и свега 25 центи у 

џепу. Пет година Пупин је радио најтеже послове, а увече ишао на курсеве енглеског, 

грчког и латинског. Ипак, све му је то олакшала неизмерна подршка мајке, која је увек 

патила зато што није научила да чита и пише. Након три године учења положио је 

пријемни и уписао се на Колумбија универзитет у Њујорку. Поред свих недаћа са којима 

се борио у животу, никад није заборавио родни крај: идворске ливаде и пашњаке, сеоску 

школу, несташлуке које је правио са друговима, приче његове мајке о Светом Сави, 

панчевачку гимназију. То га у мојим очима чини још већим херојем. 

За аутобиографију у којој је описивао пут од дечачштва у родном селу па све до 

студирања у САД-у Михајло Идворски Пупин добио је Пулицерову награду. Мада је 

живео „амерички сан“, увек је гајио посебна осећања према родном крају, зато и треба 

поштовати и ценити његов рад и лик.  
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