
СА ПАШЊАКА ДО НАУЧЕЊАКА  

                                                                  Михајло Пупин 
Михајло Пупин (1854–1935) – научник, хуманиста, хроничар свог времена, проналазач, 
добротвор. Рођен је у Идвору, студирао у Америци (Универзитет Колумбија), у Кембриџу, где 
је докторирао, и у Берлину. Изумео је преко 30 патената, био је почасни доктор на 18 
универзитета. Аутобиографско дело „Са пашњака до научењака“ Пупин је написао на 
енглеском језику и посветио га мајци. Дело је награђено чувеном Пулицеровом наградом.  

Књижевни род: епика                                                  Књижевна врста: аутобиографија 

Аутобиографија је књижевна врста у којој аутор описује свој живот од рођења до 
тренутка писања или само одређен период живота (детињство, младост, старост). У 
аутобиографији преовладава личан (субјективни) пишчев однос према догађајима и 
савременицима.  

Аутобиографија садржи истините чињенице обликоване на креативан начин, па се зато 
сврстава у књижевнонаучне врсте.  У књижевнонаучне врсте, поред аутобиографије,  
спадају још и биографија, дневник, путопис и мемоари. 

              Одломак:  

- Одрастање и школовање у малом јужнобанатском месту Идвору 
- Савети Пупинове мајке о знању и образовању – мајка је својом благошћу и 

мудрошћу подстицајно деловала на Пупина, па је заволео учење и схватио 
вредност знања. 
„Дете моје, ако желиш да пођеш у свет, о коме си толико слушао на овим нашим 
поселима, мораш потражити још један пар очију – очи за читање и писање. 
Знање, то су златне лествице које нас воде у небеса; знање је светлост која 
осветљава наш пут кроз овај свет и води нас у живот будућности, пун неувеле 
славе.“      (МЕТАФОРА) 

- Сан Пупинове мајке; повезаност између Светог Саве и Михајла Пупина. 
Пупин, захваљујући причама своје мајке,  осећа дивљење према Светом Сави јер 
је оснивао школе и био први и највећи просветитељ Срба – „отворио је очи 
српском народу“. Због тога што је Свети Сава толико полагао на вредност књиге 
и  писмености, и сам Пупин је био решен да се посвети знању и обарзовању. 

- Одлазак у Панчево и другачији доживљај школе  
- Неспоразум са оцем и контраст између Пупиновог и очевог разумевања  света 
- Растанак са родитељима – видљива је блискост и повезаност између Пупина и 

његових родитеља, али и туга због растанка. Пупин је имао велику подршку 
родитеља и она је била пресудна за његов успех. Многа своја дела и достигнућа 
посветио је њима, првенствено мајци. 
 



 


