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ПРОЛЕГОМЕНА

Дечак светлости

Када данас кажете Тесла, свима у свест дође особењак, неспорно 
великог ума, али карактера који деценијама многи испитују, додајући  
му различите особине, које сâм изумитељ никада није имао. Прво питање 
пред нама тако се намеће: Ко је био Никола Тесла? 

Скоро осам деценија од његове смрти остаје да, проналазећи 
овај одговор, покажемо захвалност и поштовање. Један од највећих 
изумитеља свих времена, био је Србин. Одгајан је чврстом вером својих 
родитеља, био је несташан дечак, али неустрашив и правичан, помагао 
је другове сиромашније од себе, са другаром играо карте под пластом 
сена, или се пењао до гнезда орлова. Касније ‒ током живота осећа 
чудесност свог одрастања, тако да му у потпуности припада назив 
‒ gечак све�лос�и. Научна неустрашивост мења дечачку ‒ његова 
младалачка храброст, жеђ за књигама, борбеност на пољу или у води, 
сели се у осећај смисла и сврхе изумитељства, увек рад, увек за опште 
добро, увек загледаност у светлост. Не бисмо, каже Михаило Пупин, ни 
Никола Тесла ни ја постигли ништа у животу да као дечаци нисмо били 
загледани у вечно звездано небо над нама. 

Ова књига открива Теслине, речи његових родитеља, школских 
другова и пријатеља, а свака истинита реч, води до одговора на питање 
ко је Никола Тесла, али води и до части, храбрости, генијалности и светла. 
Не, није био стерилан, чудан и неприступачан. Био је и током живота 
узвишен и јединствен. Сви они који су му били блиски, препознају љубав, 
духовитост и срдачност, ништа налик недоступности или хладноћи која 
му се често приписује. Модеран свет не би постојао без њега. Бриљантан 
ум, пољубио је руку Чика Јови Змају, преминуо је поред књиге српских 
народних песама, окренутe на страни где је песма Смр� мајке Ју�овића. 
Тражио је да га на вечни починак испрате песмом Тамо gалеко. 

Велики гуслар и ратник Петар Перуновић Перун о Тесли је 
записао: 

Беше gивно мајско ју�ро. На�ољу, као у мојој gуши, беше 
све весело. Био сам с�реман, gа изађем на�оље, gа уживам у 
ље�о�и мајско� ју�ра и раз�леgању велико� �раgа Њујорка; али 
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(Не)познате странице из живота Николе Тесле

 Поглавља што слиједе доносе познате, али и данашњем свијету 
недовољно познате, па чак и сасвим непознате странице из живота 
Николе Тесле. Све што, притом, има статус познатог у овој књизи 
није насумице одабрано. Примјера ради, трагајући за биографским 
и сличним подацима о животу славног научника посебно се цијенио 
ауторитет извора. Тако су овдје уврштени радови или репрезентативни 
одломци из књига Ђорђа Станојевића, Стјепана Вулпеа, Мојсија Моја 
Медића, Милутина Миланковића, Џона О՚Нила, Роберта А. Џонсона, 
као и других аутора од завидног интелектуалног реномеа. Поред тога, 
одабрани аутори већином су били блиски пријатељи Николе Тесле, па 
се информисаност такве врсте, такође, посебно цијенила. Најзад, као 
научникови савременици, споменути аутори имали су јасну представу 
о томе зашто је важно у најразноврснијим модалитетима презентовати 
живот и рад овог непоновљивог генија.
 Након првог таласа књига, биографских и стручних радова, али 
и популарних новинских чланака посвећених Николи Тесли, насталих 
током његовог живота, до данас траје огромна продукција текстова, 
чије границе нијесу ухватљиве, а често ни смисао, будући да знатан дио 
свега што се пише о Тесли доприноси производњи којекаквих интрига, 
контроверзи, па чак и неистина које су у вези са животом и радом 
научника, које осим сензационализма и комерцијалне рачунице немају, 
углавном, никакав други подстицај. Међутим, исправљање таквих 
(не)свјесних заблуда и неистина могло би лако одвести у ћорсокак. 
Стога је вредније евидентирати да постоје и примјери одговорне и 
професионалне провенијенције. С посебним поштовањем увијек треба 
споменути, рецимо, Милована Матића, чија су богата истраживања и за 
наше потребе била веома корисна и подстицајна. 

С друге стране, научно сагледавање Теслиног стриктно научног 
рада има далеко већи број респектабилних поклоника. Но, овдје се такав 
приступ оставио по страни, будући да су компетенције аутора ове књиге, 
а и циљ њеног писања сасвим другачије врсте, о чему даље говоримо.
 Прије него научна, свјетлост је Теслина животна инспирација. 
Стога не чуди што је за изворима топлотне и свјетлосне енергије 
трагао служећи се не само научним методама, већ и пјесничким 
метафорама. Сам је посвједочио да су неки од његових највећих научних 
проналазака рођени из поезије; налазио, такође, да су научник и пјесник 
комплементарне природе. 
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свакодневне лекције имале су сврху да ојачају меморију и ум, а 
специјално да развију критичко мишљење и без сумње су биле 
врло корисне. 

Моја мајка је пореклом била из једне од најстаријих 
породица из лозе проналазача у нашем крају. Њен отац и 
деда изумели су бројна оруђа и справе које су коришћене у 
домаћинству, пољопривреди и у друге сврхе. Била је велика 
жена, ретких вештина, храбрости и моралне снаге, која се храбро 
борила са животним невољама и прошла многа искушења.

 Када несвакидашње интелектуалне и моралне способности 
Теслиних родитеља не би биле посведочене и са других страна, било 
од њихових савременика или научникових биографа, могли бисмо 
помислити како је Никола Тесла пристрасно и с разумљивим пијететом 
о њима писао. Но, још пре објављивања Теслиних речи, налазимо једно 
сведочанство из пера Стјепана Вулпеа:

Отац му Милутин бјеше одличан и врло даровит православни 
свештеник, који као прота умрије у Госпићу год. 1879. Мати 
Николина, Ђука, родом из Грачаца, из старе свештеничке по-
родице Мандића, одвајала је својом даровитошћу, а особито 
добријем памћењем. Иако није умјела ни читати ни писати, 
знала је из народнијех пјесама, из Горско� вијенца рецитовати 
читаве стране, мада их је само по један пут чула.2
 
Док Вулпе само наговештава у чему се састоји даровитост Те-

слиних родитеља, други аутори, какви су Мојсије Медић или Ђорђе 
Станојевић, знатно су конкретнији, поготово када пишу о Теслином оцу, 
чему се враћамо и касније. 

Овде желимо прво размотрити зашто у Теслином животу није 
било узвишенијег и важнијег бића од мајке. О њој пише емотивно и 
дирљиво, без дистанце каква се може осетити у писању о оцу. Ђука је, 
како је сâм тврдио, била већи изумитељ од њега. Правила је апарате 
потребне домаћинству, шила, плела, кувала, а могла је да завеже три 
чвора на једној трепавици. Да ли је то могуће не знамо, нити је потребно 
испитивати, јер то не говори о мери чудесног изумитељства, већ о мери 
љубави сина према мајци.

Ђукин отац, Никола Мандић, био је православни свештеник. 
Мајка јој се звала Софија, по Теслиној прабаки, из чувене породице 
Будисављевић. И међу њима налазимо православне свештенике. Један 
од Ђукине рођене браће био је Николај Мандић, познати митрополит, 
рођен као Петар. И други њен брат је био познати свештеник, такође, 

2 Stjepan Vulpe, „Nikola Tesla i njegovi izumi“. СРЂ / SRĐ, бр. 3, 1906, стр. 121.

православни. Вера, деценијама чувана, водила је мајку Николе Тесле 
у њеном настојању да помогне и охрабри свог сина да пође у свет у 
потрагу за знањем. 

Зашто су нам битне ове цртице из живота? Зато што велики ум 
без оца и мајке не би био тако брушен, занимљив и генијалан. Много 
тога било је управо у душама његових родитеља, што је усмерило раст 
такве генијалности уз скромност. 

Тешка породична ситуација, у којој је Ђука морала да преузме 
старање о браћи и сестрама, због раног губитка мајке, спречила ју је 
да се посвети образовању, да своје изумитељске способности знатније 
развије. То је пак није спречило да свој изумитељски дар преноси на 
свог сина, али да у њему развије и посебну љубав према српској јуначкој 
песми; слутећи да ће кроз епске дубине син стицати и моралне поуке, 
као да се, притом, идентификовала с мајком Јевросимом, преузимајући 
специфичну етику ове епске мајке: „Марко сине, једини у мајке, / не 
била ти моја рана клета, / немој, сине, говорити криво: / ни по бабу 
ни по стричевима, / већ по правди бога истиногаˮ. Управо се Марко 
Краљевић раскрива као узорна етичка фигура у свести Николе Тесле, 
јер он није био фасциниран само витешким подвизима српских јунака, 
већ и њиховим моралним расуђивањем. У свом есеју о Јовану Јовановићу 
Змају он стога и разматра смисао жртве Милоша Обилића, као и смисао 
ламента Марка Краљевића: „Јаох мене до бога милога / ђе погубих од 
себе бољега!ˮ

Ђука Тесла је била основни духовни путовођа за свог сина, и по 
свему судећи једини разлог због којег се он, који се од науке није одмицао 
ни када је спавао, могао одлучити за повратак у Европу ‒ у завичај,  
а све у циљу да још једном затекне мајку у животу. О њиховом последњем 
сусрету сведочи и једно, наизглед, елементарно сведочанство баке Боје, 
која је годинама службовала у кући његових родитеља, те је била добро 
упућена у његов однос према родитељима:

Кад је отиша у свијет слао би јој и пара. Неко вријеме јој се 
није јавља, а она би вавијек плакала. Онда је смртно оболила 
и њему јавила. Много пута би у болести споменула његово име 
и да она неће умријети док он не дође. Онда је он доша, кажу, 
најбржим путем. И баш пред њезину смрт, бануо је у собу и 
ударио у плач. Она више није била при себи. Он је звао: „мајко, 
мајкоˮ, а онда је она отворила очи: „Никола, дико мојаˮ, и одмах 
умрла. 
                                                             (Правgа, 4. август 1934, стр. 5)

 Сведочанство баке Боје има готово филмску театралност.  
На врхунцу светске славе син одлаже своје епохалне послове хитајући 

                                                          



ЖИВОТОПИС НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Никола Тесла и његова открића
Ђорђе М. Станојевић

Никола Тесла родио се у селу Смиљану, код Госпића у Лици, 
у Горњој Крајини године 1856. Отац му бејаше врло интелигентан и 
одличан српско-православни свештеник Милутин Тесла, који је као 
прото у Госпићу умро 1879, а родио се у угледној крајишкој задрузи у 
селу Радучу у Лици. Мати Николина, Ђука, родом је из Грачаца у Лици 
из старе свештеничке фамилије Мандића. Дед јој је по матери био 
знаменити прото лички, Тома Будисављевић, а отац јој гласни 
на Лици поп Никола Мандић. Рођени јој је брат 
данашњи митрополит зворничко-тузлански 
Петар (Никола) Мандић.
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„Никола Тесла“
Р. А. Џонсон

Међу малобројним људима за које сматрам да поседују генијал-
ност јесте мој пријатељ Никола Тесла, велики научник и изумитељ. 
Његови главни изуми нису такви да би могао стећи популарност какву 
имају Бел или Едисон, и чини ми се да је мали број читалаца ових редова 
свестан да је Никола открио принципe ротирајућег магнетног поља 
који су основа за пренос водене снаге и претварање те водене снаге у 
струју – што се најпре користило, верујем, на Нијагариним водопадима, 
а сада се користи у целом свету. Да није учинио ништа друго, ово би 
му дало славу највишег реда. Поред тога, његова достигнућа на пољу 
високонапонских и високофреквентних струја, па и производњу елек-
тричне енергије, његови савременици препознају као темељ за многе 
практичне примене. Теслин трансформатор, Теслин осцилатор и многи 
други важни изуми учинили су његову славу недостижном.

 Теслу сам упознао у својој кући у Aвенији Лексингтон 1893. годи-
не, захваљујући господину Т. Комерфорд Мартину, бившем председнику 
Америчког удружења електроинжењера, и убрзо смо постали блиски 
пријатељи. Никада нећу прежалити што нисам записивао многа 
предвиђања која је Тесла изнео у нашој кући, и од којих су се нека у 
међувремену остварила иако се у то време сматрало да представљају 
најлуђу машту и фантазију. Једном приликом господин Тесла је рекао 
да ће доћи време када ћемо, пловећи преко океана паробродом, моћи да 
добијемо дневне новине и читамо најважније вести из целог света и када 
ћемо преко џепног инструмента моћи да разговарамо са пријатељима 
који се налазе далеко од нас и који имају инструмент сличан нашем. 
Веровао је да је могуће бежично усмеравати авионе и торпедне чамце, и 
самоуверено тврдио како ће аутомобили на лондонским улицама једног 
дана користити снагу Нијагаре. Када сам оваква Теслина предвиђања 
помињао пријатељима, од којих су неки били истакнути научници, они 
би слегли раменима и испољавали неверицу у такве могућности. Тесла 
је најмаштовитији од свих електроинжењера; забавно ми је када видим 
како су неки изумитељи искористили његове раније идеје, те поново 
измислили Теслине методе и уређаје. У томе постоји патетична страна, 
јер Тесла није узбрао плодове свога рада, чинили су то други, али то је 
судбина коју деле сви пионири великих открића.
 Када сам га упознао његова лабораторија у Јужној петој авенији 
привлачила је најпознатије људе тог времена, који су позивани да 
присуствују његовим експериментима. Увек је демонстрирао рад 
обртног магнетног поља и производњу електричних варница какве пре 
њега нико није успео да оствари. Тако би посетиоци тих чудесних огледа 
сопственим очима посматрали електричне пламенове дуге пет метара. 
Једном приликом нашао сам се у групи радозналих посматрача, коју су 
чинили Марк Твен, Џозеф Џеферсон, Мерион Крафорд и други, који су 
доживели ово јединствено искуство [...].
 Теслина маштовита нарав привлачила је пажњу медија што 
га је чинило пленом жуте штампе која је покшавала да злоупотреби 
његов рад у бизарне сврхе. Стога је Тесла испадао смешан једино 
онима који не поседују знање и способност расуђивања. Тако су многи 
остали неупућени у Теслино мајсторство. Чуо сам га, тако, једном како 
разговара са енглеском списатељицом:

„А ви, господине Тесла, чиме се бавите?ˮ 
„Ох, мало се бавим струјом.ˮ
„Заиста! Држите се тога, и немојте да се обесхрабрујете. Можда 

ћете једног дана нешто и радити.ˮ 
[...]
Осим што је велики научник, Тесла је и један од најкултивисанијих 

људи. Он је Србин рођен у Хрватској, утемељен не само у техничким 
дисциплинама, већ поседује  и огромно познавање класичне књижев-

Р. А. Џонсон, У Теслиној лабораторији.
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- Кажите ми, господине, како се зове апарат који прикупља влагу 
излучену из атмосфере!

- Олук, господине професоре!

Тесла се намршти. Очигледно, овај младић није био пажљив ни на 
прошлом часу када је почео да предаје о хигрометру. Са подсмехом Тесла 
рече:

- Ваше стручно знање је за дивљење! Послушајте мој савет и 
будите лимар!

(КОЛО: Ср�ски неgељни илус�ровани лис�, 19. XII 1942, стр. 5)

Лумповање Николе Тесле

Коста Кулишић, Теслин школски друг,  с којим је научник више од пола 
године становао у Грацу, оставио је једно занимљиво сведочанство из 
тога времена: 

- Једном приликом десило се да га је један немачки бурш (нем. 
Bursch, погрдан назив за чланове немачког академског друштва), 
сусревши га у аули политехнике, куцнуо штапићем по рамену са 
ироничним речима: „Шта дангубиш овде, боље би било да идеш 
кући и да грејеш столицу, да те професори још више хвалеˮ. 
Тесла, расрђен, одговори му: „Тачно је то; ја сам марљивији од 
тебе и у учењу и у похађању предавања, али показаћу ти да знам 
боље лумповати од тебе и осталих буршеваˮ. Од тог часа Тесла се 
даје на лумповање, игру карата, коцкање, играње шаха, домина, 
а посебно билијара у којем је био прави мајстор. „Често би Тесла 
остајо у кафани Ботаничка башта до иза поноћи, а ми ђаци и 
остали гости кафане окупљали смо се око билијара да се дивимо 
изванредној вештини и мајсторији Теслиној − каже К. Кулишић.

(Нав. према: Милован Матић, Тесла, Н. Сад, 2016, стр. 21)

Никола Тесла, 1879, са 23 године

Теслиних пола минута

Џон Пирпонт Морган, чувени амерички финансијер и оснивач разних 
трустова, позвао једном приликом Теслу на договор. Радило се о 
подизању неких нових џиновских електричних централа. Када се Тесла 
пријавио, Морганов секретар му саопшти да његов властодавац има 
свега пет минута времена за разговор. 

- Реците господину Моргану, − рекао је на то Тесла − да ја за њега 
имам свега пола минута времена на расположењу.

Међутим разговор између ове двојице потрајао је више од два часа!

(КОЛО: ср�ски неgељни илус�ровани лис�, 11. VII 1942, стр. 4)
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У лову

Током боравка у Паризу 1883. године, истакнути француски фабрикант 
послао ми је позив за лов који сам прихватио. Дуго сам био везан за 
фабрику и свеж ваздух ме је окрепио. По мом повратку у град, те ноћи, 
имао сам позитиван осећај да ми је мозак у пламену. Видео сам светлост 
као да је мало сунце било лоцирано у њему, те сам целу ноћ провео 
стављајући хладне облоге на своју намучену главу. Најзад се учесталост 
и снага блескова смањила, али је протекло више од три недеље да се 
потпуно смире. Када ми је упућен поновни позив, мој одговор је био 
недвосмислено: НЕ!

(Н. Тесла, Моји изуми)

Париз – чаробни град

Никад нећу заборавити дубоки утисак који је чаробни град оставио 
на мене. Неколико дана по доласку, лутао сам потпуно збуњен новим 
призорима. Неодољивих изазова било је много, али су моји приходи, 
авај, трошени одмах по добијању. Када ме је г. Пушкаш упитао како се 
сналазим на новом терену, описао сам тачно ситуацију изјавом да су 
задњих 29 дана у месецу најтежи.

(Н. Тесла, Моји изуми)

На Фарадејевом трону

Путујући из Америке да посети завичај и своју мајку, Тесла је био позван 
да одржи многа предавања у Европи. Тако су га у Лондону угостили 
многи славни људи. Сер Џемс Дјуар угостио је научника у Краљевском 
институту покушавајући да га приволи да одржи једно предавање. 
Тесла се томе снажно опирао знајући зашто је дошао у Европу. Међутим 
славни шкотски научник својом вештином убеђивања био је дорастао 
Теслиној тврдоглавости. Сместио је Теслу, најпре, у Фарадејеву столицу, 
безмало светињу за енглеске научнике, а потом поставио испред њега 
драгоцену оставштину, боцу с вискијем, остатак личне Фарадејеве 
залихе, деценијама недирнуту. Сер Џемс је насуо пола чашице за Теслу, 
те таквим почастима показа колико цени Теслу, који је ипак попустио и 
већ следеће вечери одржао једно предавање.

Сара Бернар, 
фотографија 
Феликса Надара

Сусрет са Саром Бернар

Када је Тесла стекао светску славу није могао измаћи популарности 
међу женама. Али он томе није придавао никакву важност. Једном 
приликом, док је седео пред кафаном једног париског позоришта са 
својим пријатељима – научницима, наишла је љупка, дивно одевена 
жена са лепо очешљаном црвеном косом. Тесла је одмах познао Сару 
Бернар, славну француску глумицу. „Божанствена Сараˮ прошла је 
сасвим близу његовог стола, и кад се удаљила корак-два, испустила је 
„случајноˮ малу чипкану марамицу. Тесла је у трен ока скочио, дохватио 
марамицу и, држећи шешир у другој руци, поклонио се дубоко. Пружио 
је марамицу лепој трагеткињи и рекао:

- Госпођице, ваша марамица.
Не погледавши у њено љупко насмејано лице, вратио се на своје 

место и наставио разговор са пријатељима о проблему који га је 
тренутно морио: о светском систему бежичног преноса енергије.

Наука изнад свега! Ето зашто се Тесла никада није оженио. 

(П. Ивић, „Никола Тесла и женеˮ, у: Базар, 1974)
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Плави портрет

Једно од веровања Николе Тесле било је да постоји нека несрећа 
у позирању за слику. Отуда никада није позирао док није ушао у 
Принцезин1 студио. Соба коју је одабрала није имала природно 
осветљење, фалило је прекопотребно северно светло. На Теслин предлог 
постављен је  сноп снажних светиљки у угао собе а зраци, филтрирани 
кроз плаво стакло, били су сасвим одговарајући. Портрет је приказан 
под истим осветљењем. 

Након што је решио проблем са вештачким сунцем, Тесла је запао 
у размишљање о другим деловима свемира, седећи, тако, несвестан 
своје околине. Уметница је тиме била у стању да створи сличност у којој 
се види да субјекат уопште није свестан да га ико посматра, а још мање 
да неко проучава његово лице са друге стране штафелаја.
 Међу онима који су присуствовали пријему били су госпођа Ц. Б. 
Александар, Хенри П. Дејвисон, Грофица од Ритенберга, и госпођа Е. Т. 
Ишам.

(The New York Times, March 2 1916)

1 Вилма Љвов-Парлаги (Wilma Lwoff-Parlaghy, 1863−1923), сликарка мађарског порекла, 
радила је у Немачкој и САД, где је насликала око 120 портрета познатих америчких и 
европских личности. Након што је сликарка преминула, Теслин портрет је продат на 
аукцији која је одржана 1924. године. Дуго након тога јавност није била у прилици да види 
тај портрет, тачније све до 2007. године када  га историчар уметности Корнелијус Штекнер 
проналази  у збирци Лудвига Нисена, у Народном музеју у немачком градићу Хусуму. 

Принцеза Вилма Љвов-Парлаги, ауторка портрета; 
Лик с портрета на насловној страни „Тајма”
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У рукама арханђела

Вршећи огледе у Паризу са цевима од метра дужине, из којих беше 
исцрпљен ваздух, Тесла је постигао сјајне успехе: цеви су дивно 
засјале целом дужином својом у електростатичком пољу. Дописник 
Lumière électrique-а упоредио је ову појаву са „светлим мачем у рукама 
Арханђелаˮ. 

(Нова искра, бр. 6. јуна 1902, стр. 191)

Никола Тесла  и Едисон

Једне вечери, у зиму 1885, господин Едисон, Едвард Х. Џонсон, пред-
седник Едисонове компаније за осветљење, господин Беџелор, управник 
радова и ја, ушли смо у мали део преко пута Пете авеније бр. 65, где су 
се налазиле канцеларије компаније. Неко је предложио да једни другима 
погађамо тежину и био сам изазван да станем на вагу. Едисон ме је свуда 
опипао и рекао: „Тесла има тачно 152 фунте, у унцуˮ, и погодио је тачно. 
Без одеће сам имао 142 фунте, и то је још увек моја тежина. Шапнуо сам 
господину Џонсону: „Како је могуће да је Едисон могао да погоди моју 
тежину тако приближно?ˮ Одговорио је стишавајући глас: „Рећи ћу вам 
у поверењу, али не смете да кажете ништа. Био је годинама запослен у 
чикашкој кланици где је сваки дан мерио на хиљаде свиња! То је разлог.ˮ 

(Н. Тесла, Моји изуми)

Марк Твен у Теслиној лабораторији

Једну анегдоту о Твену и Тесли посведочио је и научников биограф Џон 
О՚Нил. 
 Самјуел Клеменс, у јавности познатији као Марк Твен, и Никола 
Тесла били су добри пријатељи. Клеменс је био чест посетилац Теслине 
лабораторије. Тесла је дуго времена експериментисао са вибрационим 
механизмима, и већ је био добро испитао последице разних доза 
вибрација, када је једне вечери бануо Клеменс.
 Чим је дознао за нови механизам, Клеменс је пожелео да искуси 
његово дејство. Стајао је на постољу док је осцилатор радио. Био је 

Toмас Едисон
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Тесла земљотресац

Теслино експериментисање с вибрацијама могло је имати далеко 
озбиљније последице од оних које је искусио Марк Твен, што је Џон 
О՚Нил дознао лично од Теслиног секретара Џорџа Шерфа. 

Једном приликом је, како отприлике описује О՚Нил, полиција 
била изненађена потресима од чије силине је дрхтала читава зграда, а 
малтер отпадао са таванице. Помислили су да је земљотрес, а онда је 
један чиновник узвикнуо. „Није то земљотрес. То је онај проклети Тесла! 
Трчите одмах код њега, и зауставите га!ˮ
 Заиста није било грешке. Чим су полицајци стигли у Теслину 
лабораторију, вибрације су престале. Баш у том моменту затекли су 
научника како тешким чекићем разбија малу гвоздену справу. Међутим, 
и сам Тесла је био изненађен присуством полиције, будући да у том часу 
ни сам није знао колико силно подрхтавање земље је произвео његов 
уређај.

Тесла и боксери

Захваљујући Џону О՚Нилу сачувано је сведочанство о једном од нај-
необичнијих ручкова које је приредио Никола Тесла, и то у част боксера 
Фриција Живића. Ручак је био приређен 1940. године, у трпезарији 
хотела Њујоркер, управо на дан када је боксер требало да се бори на 
првенству у лакој категорији.
 Фрици је био тек један од шесторо браће, од којих су сви били 
професионални боксери или рвачи. Сви су били Теслини гости, али тога 
дана се око ручка нису могли усагласити.
 „За вас сам поручио један леп бифтек, тако да ћете вечерас имати 
довољно снаге да извојујете победуˮ, обратио се Тесла браћи боксерима.
 „Не, не“, одмах се успротивио Фрици, „сада тренирам и не смем 
данас да једем бифтек.ˮ
 „Слушајте ви менеˮ, наваљивао је Тесла, машући рукама и 
клатећи се телом, као да је пун беса. „Ја ћу вама рећи како треба да 
тренирате. Док тренирате јешћете бифтек...ˮ
 Сад су и остала браћа стала у одбрану Фрицијеву. „Он данас не 
сме да једе бифтек. Биће побеђен, др Теслаˮ, углас су говорили.
 „Не, неће бити побеђен“, узвратио је Тесла. „Сетите се српских 
јунака из наших народних песама. То су били снажни људи и прави 
борци. И ви се морате борити за славу Србије, а да бисте победили 
морате да једете сочан бифтек.ˮ
 Тесла је падао у занос, док му Фрици није обећао:

одушевљен оним што је осетио. Није штедео хвалу. „Ово пружа снагу 
и животˮ, ускликнуо је. Након неког времена Тесла му је саветовао да 
сиђе. „Било је доста, г. Клеменс. Биће паметније да сиђете!ˮ
 „Нипоштоˮ, одговорио је Клеменс. „Ја заиста уживам.ˮ
 „Боље да сиђете, г. Клеменс. Најбоље да то учините одмахˮ, 
узвратио је Тесла.
 „Не можете ме отерати ни моткомˮ, смејао се Клеменс.
 „Запамтите, г. Клеменс, шта вам саветујем.ˮ
 „Али ја уживам овде. Остајем да се науживам. Тесла, па ви још 
не знате какво сте чудесно средство изумели, да окрепите уморно 
човечанство...ˮ Говорио је Клеменс овако још који минут. Изненада је 
ућутао, ујео се за усну, исправљајући се нагло сишао са постоља.
 „Брзо, Тесла! Где је...?ˮ, промрсио је Клеменс готово молећи.
 „Тамо, на она мала врата у углуˮ, довикнуо је Тесла. „И упамтите, 
господине Клеменс, лепо сам вам саветовао да сиђете!ˮ

Марк Твен у Теслиној лабораторији, 1894.
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 „Победићу ја, др Тесла. Борићу се за славу Југославије, а када 
судија објави моју победу, говорићу на микрофон и рећи да сам се борио 
и за др Теслу, само, за данас без бифтека, др Тесла, молим вас.ˮ
 „У реду, Фрици, узмите шта хоћетеˮ, попустио је Тесла, „али ваша 
ће браћа јести бифтек.ˮ
 „Не, др Теслаˮ, одговорио је најстарији брат, „ако Фрици не сме 
да једе бифтек, нећемо ни ми. Што он буде јео и ми ћемо.ˮ
 Фрици је поручио кајгану са сланином и чашу млека, што су и 
његова браћа учинила.
 Тесла се слатко смејао. „Дакле, са тим ви мислите да се данас 
боритеˮ, казао је кроз кикот.

Теслини голубови

Ја сам се већ израније дописивао са славним Теслом – почиње г. 
Мештровић – али нисам имао прилике да се с њим састанем. Најзад је 
дошло време да се састанемо.  Г. Тесла ми је дао састанак у Пенсилванија 
Холу, али је заборавио да ми каже како ћемо се састати. У оној маси људи 
ја сам се побојао да га нећу наћи и познати. Али ипак, имао сам среће. 
Опазио сам једног повисоког господина и одмах сам био сигуран да ће 
то бити Тесла. Ја сам му приступио са речима:

- Јесте ли ви Тесла?
- Јесте ли ви Мештар – гласио је одговор и питање. 
Тако смо се упознали. Тесла се још увек добро држи. Крепак старац. 

Од тога доба смо се чешће састајали и причали о старом крају. Једне 
ноћи остали смо мало дуже, до једног часа после поноћи. Ја сам понудио 
Тесли да уђе у иста кола, али се он изговорио да има једну дужност. Тада 
сам сазнао шта наш великан ради. Отишао је у једну радњу и купио 
хране за голубове. И са том храном отишао је пред музеј, где су стално 
јата голубова. Са необичном радошћу велики Тесла је бацао храну 
голубовима, који су слетали поред њега. И велики научник сваке ноћи 
око 11 часова долази ту да храни голубове. 

Код своје куће Тесла има само два голуба. Једне ноћи, он је нашао 
једног голуба где лежи на улици. Оба крила су му била сломљена и он 
је лежао у крви. Сажаливши се, Тесла је подигао голуба и понео својој 
кући. Онде га је лечио, а када је оздравио, нашао му је пар. Од тога доба – 
а то је било пре три године – датира љубав Теслина према голубовима...

(Време, 14. X 1926, стр. 7)

Сусрет с младим Теслом

Панта Михајловић, први инсталатер телефона у Београду друговао 
је у Пешти са Николом Теслом, о чему је оставио једно сведочанство 
говорећи својевремено за београдске новине Време:

Чим сам стигао у Пешту, одем директору једне електротехничке 
фирме, неком Пушкашу, и, како сам се појавио на вратима, он ме и не 
погледа добро. Ради човек даље свој посао. 
 Ја поздравим поново, он диже главу и изненади се. Поче да се 
извињава. 

- Знате, ја имам једног човека, Србина, као што сте и ви, који на 
вас тако невероватно личи да сам мислио да је он ушао.

- Шта је тај Србин? – запитах га. 
- Ради овде код мене. 
- То ће бити неки Србин из Аустрије? – рекох ја.
- Вероватно.

Дакле, упознах се с Теслом. Увече смо већ били у кафани. Пили 
„братствоˮ. Најбољи пријатељи. Заиста, личили смо један на другог 
невероватно. Ја га на крају запитах:

- Што си се, бре Никола, везао за тако бедну службу? Радиш као 
прост радник, инсталираш телефоне.

- Би ја, рече он, али не знам где ћу?
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Теслин телеграм ректору Високе техничке школе у Грацу

Почетком 1937. године Никола Тесла добија више почасних доктората. 
Њега је нарочито обрадовала велика свечаност на Високој техничкој 
школи у Грацу, када је промовисан за почасног доктора техничких 
наука. О томе сведочи и телеграм који упућује др Зотеру ректору 
техничке школе у Грацу:

Не могу, а да не зажалим што немам прилике да упознам нове 
пријатеље и да лично примим почасни документ, који необично 
ценим јер је од Ваше Високе школе, у којој сте под вођством 
изванредно меродавних и мени очински наклоњених учитеља 
своје велико незнање јасним појмовима умањили. Овим људима 
високог осећања и великог карактера имам да захвалим за 
велики део мога животног стварања; нарочито дивном доктору 
Алеу, који ми је посветио многе посебне часове да би ме поучио у 
математици и извежбао у решавању сјајно смишљених задатака. 

Али и господину Рогнеру, који ме је као пријатељ 
поучавао, као и Пешлу, у чијим сам мајсторски изведеним 
експериментима налазио великог подстрека и плодног сазнања. 
Па и други чланови колегијума помагали су ми драговољно 
и они сви живе у мојој захвалној успомени. Иако је прохујало 
шездесет година они ми се појављују пред очима као живи у 
пуној светлости. Стари дух лебди стално у вашим учионицама. 
Нека Вас славни стари и недостижни завод у будућим столећима 
у све већем делокругу рада настави своје дејствовање за 
напредак и ширење науке, а на корист човечанства.

(Правgа, 1. фебруар 1937, стр. 16)

Правда, 1. фебруар 1937, стр. 16

Телеграм Удружења југословенских инжењера и архитеката

Многобројни представници свих класа нашег народа, сакупљени на 
главној скупштини Удружења југословенских инжењера и архитеката у 
Београду, славе радосно седамдесетогодишњицу Вашег рођења и шаљу 
Вам најтоплија и најсрдачнија честитања са жељом да Ваш геније још 
дуго послужи на славу Вашег рода и срећу свих народа којима ће он 
бити сјајна звезда водиља у дугом низу далеких поколења.
 Радујемо се с Вама и срдачно Вам честитамо високо одликовање 
орденом Светог Саве првог реда којим је Њ. В. Краљ С. Х. С. изволео 
увећати славу овог дана, као и избор за почасног члана нашег удружења 
и почасног доктора техничких наука Беогрдског и Загребачког уни-
верзитета.

(Време, 22. јуна 1926, стр. 5)
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ванредни као и ментални. Знам да ми је, када сам радио са Едисоном, 
пошто су сви његови помоћници били исцрпљени, рекао: „Никад нисам 
тако нешто видео, ти носиш шнур“. То је био његов карактеристичан 
начин да изрази како сам ја радио. Ми смо радили од пола једанаест пре 
подне до пет сати следећег јутра. То сам издржао целих девет месеци без 
иједног дана изостанка; сви остали су дигли руке. Едисон је издржавао, 
само би понекад лако задремао за столом. Оно што посебно желим да 
истакнем јесте то да је мој рани живот био заиста изванредан у погледу 
неких искустава, која су довела до свега што сам икад касније урадио. 
Важно је да вам то објасним, јер иначе не бисте могли знати како сам 
открио обртно поље. Још од детињства мучило ме нешто посебно – 
видео бих слике предмета и сцена под јаким осветљењем и много веће 
оштрине од оних које сам опажао раније. То су увек биле слике предмета 
и сцена које сам стварно видео, никад такве које сам само замишљао. 
Питао сам о томе студенте психологије, физиологије и друге стручњаке, 
али нико од њих није био у стању да објасни појаве које су изгледа биле 
јединствене, мада сам ја, вероватно, био зато предиспониран, јер је и 
мој брат такође видео слике на исти начин.

(Одломци из говора Николе Тесле приликом
доделе Едисонове медаље, 1917)

*
С времена на време у ретким интервалима, велики дух открића 
походи земљу да би саопштио тајну која ће унапредити човечанство. 
Он одабира најспособнијег, најзаслужнијег и шапуће му тајну на уво. 
Као блесак светлости драгоцено знање долази. Кад ухвати скривено 
значење срећник види магичну промену: пред његовим заљубљеним 
очима један је нови свет, једва да наслућује сличност са старим. То није 
пролазна илузија, проста игра његове разигране маште или фантазам 
од измаглице која ће се разићи. Чуда која он види, мада удаљена у 
времену, десиће се. Он то зна, нема ни трунке сумње у његову уму, у 
сваком влакну тела он осећа – то је Велика идеја. 

(Nikola Tesla in „Notes on Cabanellas, Patent No. 164,995”, c. 1904)

О књигама, читању и сновима

Од свих ствари највише сам волео књиге. Мој отац је имао велику 
библиотеку и кад год бих стигао, покушавао сам да задовољим своју 
страст за читањем. Он то није дозвољавао и побеснео би кад би ме 
ухватио на делу. Сакрио је свеће када је схватио да у тајности читам. Није 
желео да покварим очи. Али набавио сам лој, правио фитиље и изливао 
танке лојанице и сваке ноћи бих запушио кључаонице и пукотине и 
читао, често до зоре, док су остали спавали и моја мајка започињала 
своје напорне дневне обавезе.
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Љубав влада,
У песми је цветак вере,

Мелем нада.
Ко не схвати песма шта је,

Шта ли може,
За њега си заман ћерку

Посло, боже!
 

Док о рајској срећи снева
Душа живља,

Он ће, клетник, да се следи
Ил’ подивља.

 
Негуј песму, њом ћеш скротит

Љута тигра -
Али песма не сме бити

Пуста игра.
 

Песма мора бити света,
Бити чиста,

Баш ко звезда у висини
Што се блиста.

Мора бити богодана,
Племенита,

Мора бити обасјана,
Истинита.

Мора тећи из дубине
Срца здрава -

Таква песма све осваја,
Покорава.

 
Таку песму гаји, негуј,

Док те траје!
Не скрнав՚ је лажном душом,

- Светиња је!
Прогоните л’ таке песме,

Чисте, свете,
Збогом, срећо – збогом, наде –

Збогом, свете!
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Has he any defect?" What a question, my friend!
That is why, my dear sir, I am willing to sell.

You know very well
It is only the horse that you give or you lend

That has glanders, or springhalt, or something to mend:
'T is because not a breath

Of defect or of death
Can be found on my Selim that he's at your pleasure.

Alas ! not for gipsies the care of such treasure.

And now about speed." Is he fast?" I should say!
Just listen—I'll tell you. 

One equinox day,
Coming home from Erdout in the usual way,

A terrible storm overtook us. 'T was plain
There was nothing to do but to run for it. Rain,

Like the blackness of night, gave us chase. But that nag,
Though he 'd had a hard day, didn't tremble or sag.

Than the lightning would flash,
And thunder woild crash

With a terrible din.
They were eager to catch him; but he would just neigh,

Squint back to make sure, and then gallop away.
Well, this made the storm the more furious yet,

And we raced and we raced, but he wasn't upset,
And he wouldn't give in!

At last when we got to the foot of the hill
At the end of the trail,

By the stream where our white gipsy castle was set,
And the boys from camp came a-waving their caps,

At a word he stood still,
To be hugged by the girls and be praised by the chaps.

We had beaten the gale,
And Selim was dry as a bone–well, perhaps,

Just a little bit dump on the tip of his tail.
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