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Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

Лица: Ученик и Михајло Пупин 

Место: Парк испред Колумбија универзитета 

Време: Рано пролеће 1925. године. Професор Михајло Пупин је управо завршио предавање о 

начину функционисања телефонске мреже. 

Ученик: Добар дан, професоре Пупине! 

Пупин: Добар дан! 

Ученик: Имам једно питање о Вашем предавању... 

Пупин: Изволи! 

Ученик: Како сте успели да покажете свету нови начин комуникације, преко телефонских 

сигнала, потпуно сами? 

Пупин:  Млади мој учениче, ја сам не бих успео ни просту реченицу да напишем. Мени је 

била потребна помоћ не само колега, већ и моје породице и учитеља из младости. 

Ученик: А како Вам је помогла породица која чак и не живи са Вама? 

Пупин: Породица ми је помогла тако што ме је бодрила да учим више и да одем из малог 

пограничног села и да видим свет. 

Ученик: Да, схватам. Да није моје породице и ја бих сада вероватно музао краве и гаjио 

житарице и никада не бих отишао у велики Њујорк. Али, и даље ми није јасно како то су Вам 

учитељи помогли? Зар нису сви учитељи углавном исти? 

Пупин: О, не, мој млади учениче, нису сви учитељи исти. Неки су ме бодрили да идем даље 

више од других. На пример, мој професор из Прага ме је научио много тога о чему је учитељ 

из Идвора само могао да сања. Он је један од главних разлога зашто сам дошао у Америку. 

Он и мој професор из панчевачке школе. 

Ученик: А чиме Вас је професор из Панчева инспирисао да пођете у Америку? 

Пупин: Он ми је причао о разним америчким научницима и испричао ми је разне приче о 

Америци. 

Ученик: Као на пример? 

Пупин: Причао ми је о великим зградама Америке, већим чак и од планина, о огромним 

парковима, у којима сваки цвет има своје место и причао ми је често о дивовским 

електранама које су саме могле да напајају целу Аустроугарску и Србију заједно. 

Ученик: Није ни чудо да сте после тих причa дошли у Америку. Мора да сте били јако 

срећни што Вам је овде у Америци све лакше. 

Пупин: О, али то није било тако. Ја сам пет годинa морао да се бавим физичким пословима и 

да учим енглески, латински и грчки. Тек пошто сам зарадио довољно за студије, оставио сам 

се физичких послова и дао сам се у науку. 

Ученик: Ау, па Вама мора да је било јако тешко. Имам још једно питање... 
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Пупин: Жао ми је, али морам да идем на предавање. Уколико желиш да сазнаш још нешто о 

мени, прочитај моју аутобиографију за коју сам добио Пулицерову награду прошле године. 

Писао сам је јако дуго и детаљно, па ће ми бити драго ако је прочиташ. 

Ученик: Важи, професоре. Довиђења! 

Пупин: Довиђења! 
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