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Развојачење Војне границе оставило је велику горчину и у души младог Михајла Пупина. Он ће се дуго сећати тих догађаја и много година 
касније забележити:
Љубав народа према земљи у којој је живео почела је да јењава и најзад се угасила. А кад та љубав нестане и држава мора умрети. То сам 
научио од неписмених сељака у Идвору.3 

Привреда Војводине, а посебно Баната, нагло се развијала у другој половини 19. века. Након укидања феудалних односа (1848) и Аустро-
угарске нагодбе (1867) дошло је до продора капиталистичких друштвених односа у Војводину. 

The abolishment of the Military Frontier left a lasting bitterness in the soul of young Michael Pupin. For a long time he remembered the 
situation, and many years later wrote down:
The love of the people for the country in which they lived began to languish and finally died. When that love dies, the country also must die. This was 
the lesson which I learned from the illiterate peasants of Idvor. 3

The economy of Vojvodina and the Banat sub-region especially, saw an upswing in the second half of the 19th century. When the feudal system 
was abolished (1848) and the Austro-Hungarian Compromise reached (1867), capitalism developed in Vojvodina which focused on agriculture: 
the traditional system of noblemen’s fideikomis-based property and church-owned latifundia provided extremely favourable conditions for 
capitalist agriculture.

С обзиром на то да је на овом простору био очуван систем племићких фидеикомиса и црквених латифундија, он је пружао нарочито 
повољне услове за развој капиталистичке пољопривреде. Осим тога, велики број богатих земљопоседника је знатно увећао своје поседе 
након регулисања река Бегеја, Тамиша и Дунава, а изградња речног и железничког саобраћаја је омогућила извоз пољопривредних про-
извода у иностранство. Развој капиталистичких односа на селу довео је до убрзаног раслојавања сељаштва. Веома мали број сељака је 
могао да узима земљу у закуп и да укрупњава своје поседе, док је већи део сиромашио. Повећавао се број надничара, који су зарађивали 
једва толико да би прехранили породицу. Процес пауперизације био је присутан и код занатлија и трговаца. Такво стање условило је 
исељавање великог броја становника из Војводине у прекоокеанске земље – Канаду и Америку, и напуштање огњишта предака.

Besides, a large number of rich landowners considerably expanded their estates when the rivers Begej, Tamiš and Danube were regulated; 
the boom in waterway and railway traffic enhanced exports of agricultural products. In rural areas, capitalism led to a greater gap between 
rich and poor peasants, for just a small number of them were able to rent fields and/or expand their property while others got impoverished. 
The number of day laborers increased, and their earnings could hardly provide enough food for their families. Craftsmen and merchants were 
stricken by pauperization, too. The situation resulted in a great many people of Vojvodina leaving their ancestors’ homeland and emigrating 
overseas, to Canada and America.

Стари споменик у Идвору 
(Музеј Војводине, инв. бр. 3751)

Old monument in Idvor 
(Museum of Vojvodina, Inv. No. 3751)
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У  таквим друштвено-политичким и економским 
околностима је  9. октобра 1854. рођен Михајло 
И. Пупин, од оца Константина, српског грани-
чара, и мајке Олимпијаде, неписмене сељанке 

изузетно бистрог ума и велике животне мудрости. Од 
десеторо њихове деце (пет синова и пет кћери) дечје 
болести су преживели само Михајло и његове три се-
стре – Љубица, Персида и Христина. Као најмлађе дете, 
Пупин је одрастао окружен посебном родитељском 
љубављу и бригом. Ипак, од најранијег детињства је 
навикаван на рад и дисциплину, а васпитаван је у духу 
строгих патријархалних односа оног времена, какви су 
владали и у породици банатског граничарског официра 
Константина Пупина. 

The above-described socio-political and economic 
conditions prevailed when Mihajlo Pupin was 
born to Serbian frontiersman Konstantin and his 
wife Olimpijada, an illiterate yet singularly shrewd 

and wise peasant woman. The couple had ten children (five 
boys and five girls) born, but only four survived children’s 
diseases: Mihajlo and his three sisters – Ljubica, Persida 
and Hristina. As the youngest of them, Mihajlo grew up un-
der particular parental care and love. However, work and 
discipline characterized his early years, as well as the strict 
patriarchal spirit in the family of Konstantin Pupin, frontier 
officer in Banat. 

Родослов породице Пупин

Geneaology of the Pupin family

Олимпијада Пупин 1880. Према запису на фотографији, то је једини до сада 
познати снимак Пупинове мајке. (Музеј Војводине, инв. бр. 3753)

Olimpijada Pupin in 1880. The record on the photo suggests that it is the sole photo of 
Pupin's mother known. (Museum of Vojvodina, Inv. No. 3753)
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Као педагог, Пупин је своје студенте освајао ширином знања, људским и научним поштењем, односом 
према традицији, богатством језика и лепотом израза, добротом и строгошћу. Био је изузетно снажна 
личност, која никога није остављала равнодушним. Један  од његових ученика – Исидор Раби, добитник 
Нобелове награде, присуствовао је прослави 125. годишњице Пупиновог рођења у његовом родном Ид-
вору (1979) и том приликом се присетио свог професора: 

Био је племенит и срећан човек. Поседовао је готово невероватан магнетизам. Када би ушао у салу или у 
лабораторију, осећало се да се атмосфера променила. А када би изашао – као да је неко искључио светло. 
Веома, веома ретка особа ... Могао је да говори о било којој теми, а увек да буде радо слушан. Непосредан 
са студентима, трудио се да говори и о ономе чега нема у уџбеницима. Студенти су се ради тога радо 
уписивали на електротехнику...22 

As an educator, Pupin had an appealing charm to his students, owing to his broad knowledge, personal and 
scientific honesty, attitude to tradition, rich vocabulary and gracious phrasing, kindness and strictness. His 
strong personality would leave no one indifferent. One of his disciples, Nobelist Isidor Rabi, attended the 
celebration of Pupin’s 125th birth anniversary in the scientist’s native Idvor (1979) and spoke about his professor: 

He was a noble and fortunate man. He possessed an almost unbelievable magnetism. When he entered a hall or 
laboratory, one could feel the whole atmosphere changing. And when he went out – it was as if somebody had 
turned off the lights. An extremely, extremely rare person…He could discuss any subject yet be gladly listened to. 
Straightforward with his students, he made efforts to speak about things one could not find in text-books. That is 
why students felt good about enrolling in electrical engineering studies...22 

Портрет Михајла 
И. Пупина, када је 
био председник 
Универзитетског клуба 
у Њујорку 1932. Пупин 
је био први председник 
Универзитетског 
клуба рођен ван САД. 
Портрет се налази у 
клупској дворани (Музеј 
Војводине, инв. бр. 2396).

Michael I. Pupin's portrait 
from the time when he 
presided New York Univer-
sity Club (1932); he was the 
first man to hold the post 
born outside of the U.S.A. 
The portrait is placed in 
the Club Hall (Museum of 
Vojvodina, Inv. No. 2396).
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Први  проналасци
First inventions

Пупинови први научни радови односе се на пролазак струје кроз разређене гасове. Као 
стручњак за електрицитет, он је брзо стекао углед у научном свету. У Бостону је 1890. 
године, на позив Института америчких електроинжењера, одржао предавање на тему 
наизменичних струја. Оно је имало снажног одјека у стручној јавности и помогло је по-

беди Теслиног система наизменичних струја над Едисоновим системом једносмерних струја, али 
је Пупину донело низ неприлика на Колумбија универзитету.

The first scientific papers by Michael Pupin dealt with electricity transfer through rarefied 
gases. In scientific circles, he soon gained reputation as an expert in electricity. In 1890, 
upon an invitation by the American Institute of Electrical Engineers, he delivered a lecture 
on alternating currents in Boston. It strongly echoed among professionals and aided the 

supremacy of Tesla’s system of alternating currents over Edison’s system of direct currents, yet 
caused some troubles for Pupin at Columbia University. 

1

1

2

3

2 3

Александар Грејам Бел (1847–1922)
Alexander Graham Bell (1847–1922) 

Гуљелмо Маркони (1874–1937)
Guglielmo Marconi (1874–1937)

Ернст Вернер фон Сименс (1816–1892)
Ernst Werner von Siemens (1816–1892)

Michael I. Pupin with President of Kenyon College (Museum of Vojvodina, Inv. No. 3805)

Михајло И. Пупин са председником Кењон колеџа (Музеј Војводине, инв. бр. 3805)
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На основу овог изума, касније су разрађени електрични филтери неопходни за вишеканални пренос у телеграфији 
и телефонији. Пупин је дошао до закључка да би се принцип „саглашавања“ могао применити у процесу издвајања 
струја различитих фреквенција, а посебно у вишеструкој хармоничној телеграфији. Принцип електричне резонанције 
применио је у многим својим патентима: резонантном мерном колу, електричном преносу помоћу резонантних кола, 
селективним радио-пријемницима, антенама итд. Његова идеја вишеструке телеграфије нашла је широку примену на-
кон проналаска електронске цеви. Тај принцип, усавршен сазнањима Пупинових наследника, и данас се примењује у 
тзв. мултиплексној телефонији и телеграфији.

This invention served as a basis for later elaboration of electric filters necessary for multichannel transmission in telegraphy 
and telephony. Pupin concluded that the 'tuning' principle could be relied on in the process of separation of currents having 
differing frequencies, especially in multiple harmonic telegraphy. The principle of electrical resonance was built into a number 
of his patents: resonance circuits, electrical wave transmission by resonance circuits, selective radio-receivers, antennas etc. 
When electronic tube was invented, his idea of multiple telegraphy found way to broad-scale application, and the principle 
– developed by his succesors – is still in use in the so-called multiplex telephony and telegraphy. 

Михајло И. Пупин са Албертом Ајнштајном  (Музеј Војводине, инв. бр. 3807)

Michael I. Pupin with Albert Einstein  (Museum of Vojvodina, Inv. No. 3807)
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Пупин је конструисао апарат који је из произведене струје мо-
гао да издвоји сваку појединачну хармоничну струју, тзв. ре-
зонатор. То је, у ствари, значило да се по једном каблу могло 
истовремено отпремити више телеграма, а не један, као што 
је то било пре примене резонатора. Исти тај резонатор да-
нас налазимо на сваком радио-апарату и телевизору. Иако је 
већ 1894. године Пупин затражио да се овај изум патентира, у 
томе је успео тек након осам година. О проблему реализације 
научне идеје касније је и сам говорио:

Уопште, тешко је обичним речима описати једну нову зами-
сао, а да она не буде протумачена на разне начине. Онај који 
дође до тог новог појма, обично има  више муке с тим да уви-
ди зашто га свет не разуме, него са проналажењем те нове 
истине.24 

Pupin constructed an apparatus which could separate each of 
the harmonic currents – the resonator; this implied the possibil-
ity to dispatch several telegrams, and not just one as until then, 
via a single cable. The same resonator has remained part of radio 
and TV sets until the present day. Pupin filed the invention as 
early as in 1894, but it took him eight years to get the letters pat-
ent. Here is a comment of his on the problem of realization of a 
scientific idea: 

It is generally very difficult to define by a general statement a new 
abstraction, so that no misunderstandings of any kind can arise. 
The originator of a new concept of that kind finds, as a rule, that it 
is much more difficult to find out why other people do not under-
stand him than it was to discover the new truths.24  

Пупинови калемови (детаљи са сталне изложбе у Идвору)

Pupin coils (details from the permanent exhibition in Idvor)

Пупинови калемови (детаљ са сталне изложбе у Идвору)
Pupin coils (detail from the permanent exhibition in Idvor)

Цртеж Пупиновог калема
A sketch of Pupin coil

Кутија са Пупиновим калемовима укопана у земљу 
(израда Сименс и Халске, Берлин)

Box with Pupin coils inserted in the ground (manufactured by 
Siemens-Halske, Berlin)
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Крајем 1895. године немачки научник Вилхелм Конрад Рендген 
је открио непознате зраке који пролазе кроз дрво, папир, изо-
латоре и тање метале остављајући трагове на фотографској 
плочи. Заинтригиран тим открићем, Пупин је помоћу својих 
вакуум цеви успео да произведе икс зраке и већ 2. јануара 
направи прве успешне снимке у САД. Уз помоћ флуоресцент-
ног застора, који је стављао испред филма, скратио је вре-
ме експозиције – од једног сата на неколико минута. Своја 
сазнања о икс зрацима објављивао је у стручним часописима, 
а 6. априла 1896. године је одржао предавање на Њујоршкој 
академији наука, формулишући своје откриће:

Свако тело изложено дејству рентгенских зрака, зрачи  из 
себе те исте зраке.

Toward the end of 1895, the German scientist Wilhelm Conrad 
Röntgen discovered some unknown rays that penetrated wood, 

paper, insulators and thin metals, to leave an impression on the 
photographic plate. Intrigued thereby, Pupin managed – by his 
vacuum tubes – to produce X-rays and, as soon as on January 
2, 1896, to obtain the first successful photographs in the United 
States. Using a fluorescent screen placed on the plate, he reduced 
exposure from an hour to a few seconds. His insights regarding 
X-rays were published in several scientific journals, and on April 
6, 1896, he communicated the following sum-up to the New York 
Academy of Sciences:

Every substance when subjected to the action of X-rays becomes a 
radiator of these rays.

Михајло И. Пупин са Џорџом Вестинхаусом и Магнусом В. Александером (Музеј Војводине, инв. бр. 3801)

Michael I. Pupin with George Westinghouse and Magnus W. Alexander (Museum of Vojvodina, Inv. No. 3801)

Први рендгенски снимци шаке
First X-rays of human hand 

Вилхелм Конрад Рендген (1845–1923)
Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923)
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Михајло И. Пупин са Фондилером и Кенделом
 (Музеј Војводине, инв. бр. 3803)

Michael I. Pupin with Fondiler and Kendall 
(Museum of Vojvodina, Inv. No. 3803)

Михајло И. Пупин са директором Белове телефонске компаније 
(Музеј Војводине, инв. бр. 3802)

Michael I. Pupin with the Director of Bell Telephone Company 
(Museum of Vojvodina, Inv. No. 3802)

Michael I. Pupin 
with President of 
the Commercial 
Cable Company 
on the occasion 
of laying down 
the novel cable 
for faster over-
seas telegraphy 
(Museum of 
Vojvodina, Inv. 
No. 3804)

Михајло И. Пупин 
са председником 
Комершал 
кабловске 
компаније поводом 
полагања новог 
кабла за бржу 
прекоморску 
телеграфију  
(Музеј Војводине, 
инв. бр. 3804)
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Паја Јовановић, Портрет 
Михајла И. Пупина, 1902.
Оригинал се чува у 
Народном музеју у 
Београду.

Paja Jovanović, A Portrait 
of Mihajlo Pupin, 1902. 
The original is deposited 
at the National Museum in 
Belgrade.

Пупиново писмо упућено Паји Јовановићу

Pupin's letter to painter Paja Jovanović
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Исте године је организовао групу студената медицине Колумбија 
универзитета за пружање помоћи српском становништву. Пу-
пинова материјална и морална подршка пружана је и након 
рата. Често је, због недостатка државног новца, залагао соп-
ствена средства. При том треба имати на уму чињеницу да је 
свих тих година његова помоћ била усмерена једнако и према 
Србији и према Црној Гори.

Одмах по избијању Првог светског рата Пупин је организовао 
српске добровољце из САД и њихов одлазак у Србију. Он је био 
убеђен да ће се српски исељеници радо одазвати његовом по-
зиву, док је имао извесну резерву када је био у питању слове-
начки и хрватски исељенички живаљ у САД. Зато је Пупин ини-
цирао одржавање још једног збора, на коме је требало решити 
постојеће проблеме међу исељеништвом са простора будуће 
Југославије. Збор је одржан крајем октобра 1916. у Питсбургу. 
На њему је учествовала и српска војна мисија на челу са др Ми-
ланом Прибићевићем, која је, такође, имала за циљ прикупљање 
добровољаца за српску војску. На збору је донето неколико 
значајних одлука, а Пупин је изабран за члана Извршног одбора 
Југословенског народног вијећа.30 

In the same year, he organized a group of Columbia University medical students for humanitarian aid to Serbia’s population. This kind of 
help – directed to Serbia and Montenegro alike – continued after the war, too, and he would often invest his own money or take personal 
loans.

Immediately upon the outbreak of the Great War, Michael I. Pupin organized the American Serbs to volunteer therein and fight for Ser-
bia. He rightfully assumed that the Serbian immigrants would gladly answer his appeal, yet held some reserves as to the response of the 
Slovenes and Croats. Therefore, he initiated one more conference in order to settle problems among the immigrants from what was to 
become Yugoslavia, and it was held in Pittsburgh, Pa., with the attendance by the Serbian military mission headed by Milan Pribićević that 
worked on recruitment of volunteers for the Serbian Army. Important decisions were passed, and Pupin was elected member of the Ex-
ecutive Board of Yugoslav National Council.30

НАЦИОНАЛНО-ПОЛИТИЧКА АКТИВНОСТ•NATIONAL/POLITICAL ACTIVITIES
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Пупин са Ђурићем 
и Недељковићем 
за време 
прeговора о 
кредитима 
и ратним 
репарацијама 
након Првог 
светског рата 
(Музеј Војводине, 
инв. бр. 3798)

Pupin with Djurić 
and Nedeljković 
during the 
negotiations over 
credits and war 
reparations in the 
aftermath of World 
War I  (Museum of 
Vojvodina, Inv. No. 
3798)

Књигу Serbian Orthodox Church (Српска православна црква) Михајло И. 
Пупин је написао са истакнутим енглеским архитектом сер Томасом  
Греjамом Џексоном; објављена је у Лондону, 1918, у едицији посвећеној 
споменицима Јужних Словена. (Музеј Војводине, бр. V 385) 

 With the distinguished English architect Sir Thomas Graham Jackson, Michael I. 
Pupin wrote the book Serbian Orthodox Church, published in London, 1918, as 
part of the series "South Slav Monuments". (Museum of Vojvodina, No. V 385)



On September 15, 1930, Professor M. I. Pupin 
hosted dinner at New York University Club to 
honor the Yugoslav delegation attending the 
Congress of FIDAC, Inter-Allied Federation of 

World War Veterans

Професор М. И. Пупин је 15. септембра 1930. 
године у Њујоршком универзитетском 

клубу приредио вечеру у част југословенске 
делегације на Конгресу ФИДАК-а, 

Међусавезничке федерације ветерана Првог 
светског рата
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