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Братислав Н. Стојиљковић

О НИКОЛИ ТЕСЛИ У ЧАСОПИСУ ГОЛУБ 
Поводом 140 година од покретања илустрованог  

часописа Голуб (1879–1913)

Днев на штам па, по пу лар ни илу стро ва ни ча со пи си, спе ци ја ли-
зо ва на струч на и на уч на из да ња у Аме ри ци, Ен гле ској, Фран цу ској, 
Не мач кој, Ита ли ји, Ср би ји, као и у дру гим др жа ва ма, об ја ви ли су 
мно го број не тек сто ве о Ни ко ли Те сли и ње го вом жи во ту и ства ра-
ла штву. На жа лост, број ни но вин ски члан ци пу бли ко ва ни на срп ском 
је зи ку, још и за ње го вог жи во та, и да ље су не по зна ти и не ис тра же ни. 
Са гле да ва ју ћи исто риј ске до га ђа је, на уч но-тех нич ке ре зул та те тога 
до ба, али и де та ље из Те сли ног жи во та, ау тор је ана ли зи рао на пи се 
о слав ном срп ско-аме рич ком на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за чу, 
об ја вље не у сом бор ском илу стро ва ном ча со пи су Го луб у пе ри о ду 
од 1890. до 1902. го ди не. 

Кључ не ре чи: Го луб, 1879–1913, Ни ко ла Те сла, на пи си.

1. увод. О Ни ко ли Те сли1, чу ве ном на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за-
чу и ње го вом ства ра ла штву об ја вље но је на де се ти не хи ља да струч них 

1 Ни ко ла Те сла (Сми љан, 10. VII 1856 – Њу јорк, 7. I 1943), аме рич ки на уч ник срп ског 
по ре кла, ра дио је и ства рао у раз до бљу ко је об у хва та по след ње две де це ни је XIX и пр ву 
по ло ви ну XX ве ка. Шко ло вао се у Сми ља ну, Го спи ћу, Гра цу и Пра гу. То ком жи во та у 
европ ским гра до ви ма слу жбо вао је у Ма ри бо ру, Бу дим пе шти, Па ри зу и Стра збу ру. У Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве до се лио се ју на 1884. го ди не с на ме ром да у Но вом све ту лак ше 
оства ри и про ши ри сво је про на ла зач ке за ми сли. Нај ду же је жи вео и ра дио у Њу јор ку, где 
је оства рио и нај ве ћи број сво јих изу ма и на уч них до стиг ну ћа. За хва љу ју ћи ње го вом ин-
ге ни о зном от кри ћу обрт ног маг нет ног по ља 1882. го ди не, на стао је ин дук ци о ни мо тор и 
уве де на но ва тех но ло ги ја пре но са сна ге на да љи ну, за сно ва на на при ме ни по ли фа зних на из-
ме нич них стру ја. Ње гов до при нос у обла сти тех ни ке стру ја ви со ког на по на, ра дио-тех ни ке 
и бе жич ног упра вља ња ре зул тат је из у ча ва ња осо би на стру ја ви со ког на по на и ви со ких 
фре квен ци ја. Ис тра жи ва ње стру ја ви со ке фре квен ци је, ко је је за по чео 1890. го ди не, озна-
чи ло је исто вре ме но и по че так дру ге ета пе раз во ја ра ди ја и ме то да и апа ра та за бе жич ни 
пре нос енер ги је. Већ на ред не го ди не Те сла је от крио уре ђај ко ји ће ка сни је би ти по знат као 
Те слин осци ла тор. Јав но је 1898. го ди не де мон стри рао при ме ну ра ди ја за пре нос ко ман ди 
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тек сто ва, на уч них спи са, но вин ских чла на ка, есе ја, сту ди ја и књи га. Број на 
су и де ла у ко ји ма су ис тра жи ва чи нај ра зли чи ти јих про фе си ја и усме ре ња 
на сто ја ли да про ник ну у су шти ну ње го ве нео бич не при ро де, из у зет не ин-
ту и тив не сна ге и рет ко ма што ви тог ума, као и у не сва ки да шњи на чин жи во-
та, вр ло че сто ис пу њен лич ним и ма те ри јал ним од ри ца њи ма за рад пот пу не 
по све ће но сти нај у зви ше ни јем про на ла зач ком ци љу ко ји је се би по ста вио 
‒ „упре за њу си ла при ро де у слу жбу чо ве ку” (tesla 2007: 16). О ње му је пи-
са но на го то во свим је зи ци ма све та: ен гле ском, фран цу ском, не мач ком, 
ита ли јан ском, ру ском, срп ском... И да нас, по ла зи шта за но ва, број на ис тра-
жи ва ња чи не тек сто ви днев них но ви на и струч них пу бли ка ци ја об ја вље ни 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и Ен гле ској кра јем XIX и у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка. На жа лост, број ни но вин ски члан ци пу бли ко ва ни на 
дру гим је зи ци ма, још и за ње го вог жи во та, и да ље су не по зна ти и не ис тра-
же ни. Про у ча ва ње би бли о теч ке гра ђе на ста ле у јед ном дру га чи јем дру-
штве ном, при вред ном, на уч ном и кул тур ном под не бљу је дан је од мо гу ћих 
ви до ва са гле да ва ња Те сли ног жи во та и де ло ва ња у том пе ри о ду. На пи си о 
Те сли има ју сво ју исто риј ску вред ност и не дво сми сле но све до че о то ме: 
ка ко су на уч ник и ње го во не про ла зно де ло пред ста вље ни у дру гим др жа-
ва ма, ка ко га је при хва та ла њи хо ва струч на и ши ра јав ност, на ко ји на чин су 
при ме њи ва ни ње го ви па тен ти и оства ре ни екс пе ри мен тал ни ре зул та ти, ка кав 
је ути цај ње го вог ства ра ла штва на тех нич ко-тех но ло шки на пре дак и ин ду-
стриј ски раз вој тих зе ма ља, ко ли ко је био по што ван и це њен због не мер-
љи вог до при но са све у куп ном на прет ку људ ске ци ви ли за ци је, да ли су му 
ука зи ва не по ча сти и до де љи ва на при зна ња, итд.

Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду би ли су на пи си на срп ском је зи ку 
о Ни ко ли Те сли об ја вље ни у сом бор ском Го лу бу у пе ри о ду од 1890. до 1902. 
го ди не. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су тек сто ви из вор за ни мљи ве исто риј ске 
гра ђе о срп ско-аме рич ком на уч ни ку, по себ но за увид у ње го во пред ста вља ње 
срп ској омла ди ни у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, Ср би ји, Цр ној Го ри, Бо сни 
и Хер це го ви ни, у оста лим тур ским по кра ји на ма на овом про сто ру, као и у 
Ру си ји, Бу гар ској и дру гим зе мља ма та да шње Евро пе, а где је ча со пис био 
ди стри бу и ран прет плат ни ци ма или је на не ки дру ги на чин до шао до ру ку 
зна ти жељ них чи та ла ца. Ди ги тал на збир ка Град ске би бли о те ке „Кар ло Би-
је лиц ки”2 из Сом бо ра и фонд се риј ских пу бли ка ци ја На род не би бли те ке 
Ср би је из Бе о гра да би ли су не за о би ла зна ме ста за пре тра жи ва ње овог не-
ка да вр ло по пу лар ног илу стро ва ног ча со пи са. 

на да љи ну та ко што је из да љи не упра вљао ма њим бро дом по мо ћу ра дио-та ла са. Зна ча јан 
до при нос ори ги нал ним ре ше њи ма тур би не и пум пе дао је и у ма шин ству, где при ме њу је 
но ви прин цип ис ко ри шће ња енер ги је флу и да по мо ћу тре ња. Па тен ти рао је ре ше ња у обла сти 
по ка зи ва ча бр зи не, ра дио на кон струк ци ји раз ли чи тих ти по ва фон та на, а је дан од изу ма 
ко јим је по твр дио чи ње ни цу да је био да ле ко ис пред свог вре ме на је сте па тент ле те ли це с 
вер ти кал ним по ле та њем. 

2 http://www.bi bli o so.or g.rs /di gi tal na_ar hi va/go lub
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2. ГолуБ,листзасрПскумладеж. По чет ком седaмдесетих го ди на XIX 
ве ка би ло је по ку ша ја да у Сом бо ру от поч не из да ва ње срп ског омла дин ског 
ли ста. Ме ђу тим, у то ме се ни је у пот пу но сти ус пе ло. Основ не раз ло ге не у спе-
ха на ла зи мо, с јед не стра не, у ду бо ким по ли тич ким раз ми ри ца ма иза зва ним 
по ја ча ним ра сло ја ва њем срп ске бур жо а зи је, а с дру ге у не по сто ја њу из да вач-
ке књи жа ре у гра ду. Иа ко су се по ли тич ке не су гла си це до дат но про ду бљи-
ва ле кра јем исте де це ни је, осни ва њем из да вач ке књи жа ре Ми ли во ја Ка ра-
ка ше ви ћа ство ре ни су нео п ход ни пред у сло ви за пу бли ко ва ње јед ног та квог 
ча со пи са. По кре та чи Го лу ба, илу стро ва ног ли ста за срп ску мла деж, би ли 
су мла ди сом бор ски учи те љи, бив ши уче ни ци Сом бор ске пре па ран ди је3 и 
ак тив ни чла но ви Вен ца Пе тар Де спо то вић4 и Јо ван Бла го је вић5 и књи жар-
-из да вач Ми ли вој Ка ра ка ше вић6 из Сом бо ра (Плавшић 1977: 141–143). Го луб 

3 Пре па ран ди ја је учи тељ ска шко ла, шко ла за учи те ље у основ ним шко ла ма.
4 Пе тар Де спо то вић (Сом бор, 20. X 1847 – Кру ше вац, 14. VII 1917), про фе сор, пи сац, 

осни вач и уред ник ча со пи са. За вр шио је основ ну шко лу, ни жу ре ал ну и Учи тељ ску шко лу 
у Сом бо ру 1865, гим на зи ју у Бра ти сла ви 1871. и сту ди је при род них на у ка на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе чу 1885. го ди не. Био је учи тељ у жен ској основ ној шко ли у Сом бо ру (1865–
1871), про фе сор Учи тељ ске шко ле у Па кра цу (1871–1878) и учи тељ Ви ше де во јач ке шко ле 
у Сом бо ру (1878–1879). Го ди не 1885. пре ла зи у Ср би ју и до 1896. ра ди као про фе сор у Кра-
гу јев цу, Ужи цу и Ве ли ком Гра ди шту. Био је и ди рек тор Учи тељ ске шко ле у Алек син цу, 
про фе сор Жен ске учи тељ ске шко ле у Бе о гра ду, члан Школ ског са ве та и школ ски над зор ник. 
Пи сао је пе сме, при по вет ке, ди дак тич ко-по уч не члан ке и уџ бе ни ке. Са ра ђи вао је у: Да ни ци, 
Вен цу, При ја те љу срб ске мла де жи, Ма ти ци, Школ ском ли сту, Мла дој Ср ба ди ји, Ја во ру, 
Не ве ну, За ста ви, Го лу бу, Ро до љу бу, Стар ма лом, Срп ском гла су, Ми ру, Бо сан ској ви ли, као 
и у Спо ме ни ци Ака дем ског дру штва „Зо ра” у Бе чу. Је дан је од по кре та ча илу стро ва ног часо-
пи са Го луб 1879. и Ро до љу ба, ча со пи са за на род ну про све ту, при вре ду и за ба ву 1880. го ди не.

5 Јо ван Бла го је вић (Чи чо ва, 30. VI II 1848 – Сом бор, 8. XII 1918), на став ник, управ ник, 
пи сац, осни вач и уред ник ча со пи са. Шко ло вао се у Жар ков цу, Вр ба су, Кар лов цу и Сом бо-
ру, где је за вр шио Учи тељ ску шко лу 1870. го ди не. Про фе си о нал ну ка ри је ру за по чео је у 
Ба ва ни шту (1870), да би школ ске 1871/72. го ди не отво рио I раз ред при ват не гим на зи је у 
Сом бо ру. Сви ње го ви уче ни ци, а би ло их је укуп но два на ест, успе шно су по ло жи ли ис пи-
те у Но вом Са ду (10) и Пе чу ју (2). Био је учи тељ, пр во у жен ској, а по том у му шкој сом бор-
ској шко ли (1872–1880), ре дов ни на став ник у Ви шој де во јач кој шко ли у Сом бо ру (1880–1903) 
и њен упра ви тељ од 1903. до пен зи о ни са ња 1916. го ди не. То ком ду го го ди шње пе да го шке 
ка ри је ре ак тив но је уче ство вао у ра ду учи тељ ских скуп шти на и збо ро ва. Об ја вљи вао је 
број не про свет но-пе да го шке, по ли тич ке, књи жев не, на уч не и исто риј ске члан ке у Пан чев
цу, За ста ви, Стра жи, Школ ском од је ку, Школ ском ли сту, Го лу бу и Ро до љу бу, школ ским 
из ве шта ји ма Ви ше де во јач ке шко ле у Сом бо ру и у уџ бе ни ци ма за основ не и ви ше де во јач-
ке шко ле. Та ко ђе, био је члан при прав нич ке дру жи не Ве нац осно ва не у Учи тељ ској шко ли, 
али и цр кве не оп шти не, Срп ског пе вач ког дру штва и Срп ске чи та о ни це у Сом бо ру.

6 Ми ли вој Ка ра ка ше вић (Мол, 1852 – Сом бор, 1931), књи жар и из да вач. За вр шио је пе то-
го ди шњу основ ну шко лу у ме сту ро ђе ња, а тр го вач ки за нат у Бе лој Цр кви. Ра дио је као тр го-
вач ки по моћ ник у Ста ром и Но вом Бе че ју, Зре ња ни ну, али нај ви ше у Но вом Са ду и Сом-
бо ру. У Сом бо ру је отво рио књи жа ру, ко ја је бр зо и ле по на пре до ва ла. Пра тио је та да шњу 
штам пу и про чи тао број не књи ге и пу бли ка ци је и на тај на чин се до дат но еду ко вао. Био је 
име но ван на раз ли чи те функ ци је (управ ник, кон тро лор, по ве ре ник, град ски пред став ник 
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је по кре нут у тре нут ку ка да ни је би ло ни јед ног деч јег или омла дин ског 
ли ста на срп ском је зи ку. У свом обра ћа њу мла дим чи та о ци ма, Јо ван Бла-
го је вић, пр ви уред ник Го лу ба, на во ди:

„Ево, дра га срп ска Мла де жи, и те би ли ста, да не бу деш по след ња 
и нај го ра! Не мач ка, ма ђар ска, па и хр ват ска мла деж има ју сво је ли сто ве 
одав на, са мо га ти не маш. За то сам и на у мио да вам по диг нем та ки лист 
као не ке ма ле но ви не под име ном Го луб, ода кле ће те мо ћи чи та ти сва ко-
ја ких ле пих ства ри, из ко јих ће те се учи ти све му што је ле по и до бро. Кад 
вам Го луб до ле ти, а ви га он да са ми за се нај пре па жљи во про чи тај те, 
па он да чи тај те и сво јим ро ди те љи ма, су се ди ма и срод ни ци ма да и они 
чу ју и ви де, шта вам је све Го луб, до нео. Ко сва ки број по ви ше пу та про-
чи та, тај ће све бо ље и све ви ше зна ти, а ко ви ше зна, тај ви ше и вре ди” 
(ГО ЛУБ, 1879, 1, 16).

Ча со пис је из ла зио у пе ри о ду од 11. ја ну а ра 1879. го ди не до дво бро ја 
11–12 (но вем бар –де цем бар) 1913. го ди не, јед ном или два пу та ме сеч но7, из-
у зев у ју лу и ав гу сту, с ти ра жом од јед не до три хи ља де при ме ра ка. Пу них 
два де сет осам го ди на уре ђи вао га је Јо ван Бла го је вић (1879–1906), а по сле 
ње га Ко ста Сто ја чић8 (1907–1913). Штам пао се у не ко ли ко сом бор ских штам-
па ри ја.9 

или члан) у број ним ин сти ту ци ја ма (Тр го вач ко-за на тлиј ска бан ка, Из во зни пар ни млин, 
Срп ска чи та о ни ца, Ма ти ца срп ска, Књи жар ско удру же ње Кра ље ви не Ју го сла ви је, Епар-
хи ска скуп шти на Бач ке, школ ски од бор, итд.) у Сом бо ру, Но вом Са ду и дру гим ме сти ма у 
Бач кој. Ње го ва из да вач ка де лат ност тра ја ла је од 1879. до 1914. го ди не и об у хва та ла је пу-
бли ко ва ње ча со пи са, уџ бе ни ка за основ не и ви ше де во јач ке шко ле, при руч ни ке за учи те ље, 
ма ња де ла из на ше и стра не књи жев но сти, као и му зич ка де ла. Знат но је до при нео по кре-
та њу ча со пи са Го луб и ње го вом ви ше де це ниј ском пу бли ко ва њу.

7 Го луб је од осни ва ња 1879. па до кра ја 1891. го ди не штам пан је дан пут ме сеч но, од 
бро ја 1 из 1892. го ди не из ла зио је два пу та ме сеч но, од 1893. до 1897. го ди не пу бли ко ван је 
па ра лел но је дан пут и два пут ме сеч но, од 1898. па до 1910. го ди не из ла зио је у 20 бро је ва, 
сем ју ла и ав гу ста, а од бро ја 1 из 1911. го ди не штам пан је у 12 бро је ва. То ком из ла же ња 
ме њао је фор мат (22 цм – 27 цм). 

8 Кон стан тин (Ко ста) Сто ја чић (Сом бор, 18. VII 1882 – Даљ, 31. XII 1960), про фе сор, 
ди рек тор, пи сац и уред ник ча со пи са. За вр шио је основ ну шко лу, ни жу гим на зи ју и Учи тељ-
ску шко лу у Сом бо ру с од лич ним успе хом 1901. и Ви шу пе да го шку шко лу у Бу дим пе шти 
1906. го ди не. Био је учи тељ у Ста па ру 1901/02. и у Шан до ру 1902/03. школ ске го ди не, на став-
ник Ви ше де во јач ке шко ле (1906–1909) и ре дов ни про фе сор Учи тељ ске шко ле (1909–1921) 
у Сом бо ру, про фе сор у Учи тељ ској шко ли у Оси је ку (1921–1931) и њен ди рек тор од 1931. 
до пен зи о ни са ња 1936. го ди не. Др жао је по пу лар на пре да ва ња на сед ни ца ма „Де во јач ког 
ко ла До бро твор не за дру ге Срп ки ња Сом бор ки ња”, а био је и на став ник и члан Школ ског 
са ве та ве чер ње шко ле „Тр го вач ког ко ла” у Сом бо ру. Од 1907. до 1913. го ди не био је уред ник 
Го лу ба и са рад ник не дељ ног ли ста Сло га. У Го лу бу је об ја вљи вао при по вет ке, пу то пи се, 
би о гра фи је и по у ке, а пре во дио је и с ма ђар ског је зи ка.

9 То ком три де сет пет го ди на из ла же ња Го луб је штам пан у сле де ћим штам па ри ја ма: 
Фер ди нан да Би тер ма на, Вла ди ми ра П. Ба ји ћа, М. Би ка ра и дру го ва и Вла ди ми ра Ба ји ћа у 
Сом бо ру и Ги ге Јо ва но ви ћа у Тур ском Бе че ју. 
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Пр ви број Го лу ба ја сно је са др жа јем на зна чио основ ну кон цеп ци ју, ко-
ја ће се углав ном са чу ва ти све до кра ја ње го вог из ла же ња. Имао је стал не 
ру бри ке: Пе сме, При по вет ке, По зо ри шни ко ма ди, По у ке (при род не на у ке, 
ге о гра фи ја, исто ри ја, хи ги је на), Би о гра фи је са сли ка ма пи са ца и дру гих 
по зна тих лич но сти, Сва шти це, Ша ле и до сет ке, Но ве књи ге и ли сто ви и 
Ра зно. Го ди шње је ча со пис об ја вљи вао пре ко 300 стра ни ца, са ви ше од 160 
раз ли чи тих на пи са (нај ви ше пе са ма и при по ве да ка) и пре ко 40 илу стра ци ја. 
Због сво је ра зно вр сно сти био је оми љен и ра до чи тан за бав но-по уч ни лист, 
а што се нај бо ље ви ди по име ни ма број них ме ста ода кле су му се ја вља ли 
са рад ни ци. Три де сет пе то го ди шње тра ја ње ча со пи са је сте зна ча јан по да так 
у исто ри ји на ше књи жев но сти, јер су у ње му сво је нај ра ни је ра до ве об ја ви ли 
Бо ра Стан ко вић, Алек са Шан тић, Во ји слав Илић, Бра ни слав Ну шић, Јо ван 
Ду чић, Све то зар Ћо ро вић, Ми лош Цр њан ски и дру ги на ши пи сци и пе сни-
ци. Та ко ђе, ду го го ди шњи Го лу бо ви са рад ни ци би ли су: Љу бо мир Не на до вић, 
Јо ван Јо ва но вић Змај, Че до мир Ми ја то вић, Ми ло рад Шап ча нин, Ми та По-
по вић, Ја ша Про да но вић, Вељ ко Ми ли ће вић и Вла ди мир М. Јо ва но вић 
(Плавшић 1974: 110–111). 

Иа ко је Го луб с јед не стра не био илу стро ва ни ча со пис за књи жев ност, 
по у ку и за ба ву, он је с дру ге имао огро ман по ли тич ки зна чај и ча сно је оба-
вљао сво ју на ци о нал ну по ли тич ку уло гу. По ве зу ју ћи са рад ни ке и чи та о це 
из свих ју жно сло вен ских зе ма ља, а и ши ре, знат но је до при но сио бу ђе њу и 
ја ча њу на ци о нал не све сти срп ског ет но са, сна жио иде ју за јед ни штва и спа-
јао га ње го вим ма тер њим је зи ком, је ди ном ве зив ном ни ти на бал кан ској ве-
тро ме ти ни то га до ба (васиљевић 1986: 116–117).

За ни мљи во је на ве сти да осни ва че ча со пи са Го луб и Ни ко лу Те слу 
по ве зу је јед на иста иде ја, ис ка за на њи хо вом ве ли ком же љом и спрем но шћу 
да се по мог не у обра зо ва њу мла дих ге не ра ци ја. Че тр де сет го ди на по сле по-
кре та ња Го лу ба, Те сла је у ча со пи су Елек три кал екс пе ри мен тер (Elec tri cal 
Ex pe ri men ter) од фе бру а ра до ок то бра 1919. го ди не об ја вио шест ау то би о граф-
ских чла на ка. Же ља му је би ла да у јед ном ре но ми ра ном и та да вр ло по пу-
лар ном аме рич ком ча со пи су на за ни мљив на чин пред ста ви до га ђа је из свог 
жи во та и та ко по бу ди ин те ре со ва ње мла дих на ра шта ја за на у ку и на уч на 
ис тра жи ва ња. Из да вач, глав ни и од го вор ни уред ник ти ра жног ма га зи на и 
Те слин ве ли ки по што ва лац Ху го Герн сбак (Hu go Gern sbak)10 ис та као је ту 
на ме ру у свом увод ном члан ку:

10 Ху го Герн сбак (Лук сем бург, 16. VI II 1884 – Њу јорк, 19. VI II 1967), лук сем бур шко-аме-
рич ки про на ла зач, пи сац, уред ник и из да вач ма га зи на, нај по зна ти ји је по пу бли ка ци ја ма, 
ме ђу ко ји ма су пр ви ча со пи си из обла сти на уч не фан та сти ке. По сле сти ца ња тех нич ког 
обра зо ва ња у Лук сем бур гу и Не мач кој, до се ља ва се у САД 1904. го ди не. Од мах по до ла ску 
осно вао је ком па ни ју за увоз де ло ва за ра дио-уре ђа је ко ји се ту ни су про из во ди ли. Већ 1908. 
го ди не по чи ње са из да ва њем свог пр вог ча со пи са Мо дерн елек трикс (Mo dern Elec trics), 
ко ји је из ла зио до 1914. го ди не. Ње гов не мир ни пу бли ци стич ки дух до нео је на из да вач ко 
тр жи ште Аме ри ке и мно штво дру гих ча со пи са и из да ња: Ra dio Ama te ur News (1919–1920), 
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„Др Те сла же ли да се из ри чи то зна да овај ве ли ки по сао пред у зи ма 
углав ном да би обра зо вао мла ду ге не ра ци ју. Он сма тра да не би мо гао до-
пре ти до та ко ве ли ког бро ја мла дих обра зо ва них елек тро ин же ње ра ни 
на је дан на чин осим по сред ством ча со пи са Елек три кал екс пе ри мен тер. 
Бу ду ћи да он из ла зи у ви ше од 100.000 при ме ра ка, а чи та ју их ен ту зи-
ја сти ко ји ра де екс пе ри мен те из ове обла сти, Те сла сма тра да ће ње го ва 
нај ве ћа ми си ја у жи во ту – а то је да по мог не на шој мла дој ге не ра ци ји 
– би ти ско ро ис пу ње на” (tesla 2007: 12). 

3. наПисиониколитеслиучасоПисуГолуБ. Пр ви на пис о Ни ко ли 
Те сли пу бли ко ван је у Го лу бо вој ру бри ци Сва шти це, а за тим су углав ном 
об ја вљи ва ни у Го лу бо вом ве сни ку и у Гла сни ку. Реч је о крат ким тек сто ви-
ма чи сто ин фор ма тив ног ка рак те ра, ко ји су има ли за циљ да мла ђе на ра-
шта је упо зна ју с чу ве ним на уч ни ком срп ског по ре кла, да при ка жу ње го ве 
из у ме и екс пе ри мен тал на до стиг ну ћа, да пред ста ве на пи се о ње му об ја вље-
не у аме рич кој, ен гле ској и у штам пи дру гих зе ма ља, као и да ука жу на ин-
те ре сант не де та ље из Те сли ног жи во та. Го ди не 1902, при ли ком за јед нич ког 
пред ста вља ња Ни ко ле Те сле и Ми хај ла Пу пи на11, дво ји це слав них Ср ба 
ко ји су жи ве ли и ства ра ли у Аме ри ци, об ја вље ни су сво је вр сни „члан ци пор-
тре ти” с њи хо вим фо то гра фи ја ма.

Но вин ски на пи си о Ни ко ли Те сли и о ње го вим ти по ви ма мо то ра и ге-
не ра то ра но вог си сте ма по ли фа зних на из ме нич них стру ја по ја ви ли су се у 
аме рич кој штам пи 1887. го ди не. По чео је да сти че свет ску сла ву ка да су 
днев на штам па и струч ни ча со пи си у Аме ри ци, Ен гле ској, Фран цу ској, Ита-
ли ји, Не мач кој и у дру гим др жа ва ма об ја ви ли ње го во пр во пре да ва ње, одр-
жа но 16. ма ја 1888. го ди не пред Аме рич ким ин сти ту том елек тро ин же ње ра 
(Ame ri can In sti tu te of Elec tri cal En gi ne ers) у Њу јор ку, као и освр те и ко мен та-
ре на ње га. То је не сум њи во ути ца ло да Те слин до та да шњи рад и оства ре ни 
ре зул та ти у обла сти ин дук ци о ног мо то ра и си сте ма пре но са сна ге на ба зи 

The Ex pe ri men ter (1924–1926), Ra dioCraft (1929–1948), за тим Prac ti cal Elec trics, New Ide as 
for Everybody, Ra dio News, Ra dio and Te le vi sion, Te le vi sion News, Po pu lar Me di ci ne, Sci en ce 
Fic tion Plus, Sci en ce Won der Sto ri es, и мно ге дру ге.

11 Ми хај ло Пу пин (Идвор, 9. X 1854 – Њу јорк, 12. III 1935), срп ско-аме рич ки на уч ник, 
про на ла зач, про фе сор, ди пло ма та и до бро твор. Шко ло вао се у Идво ру, Пан че ву, Пра гу, 
Њу јор ку, Кем бри џу и Бер ли ну. Ака дем ску и на уч ну ка ри је ру за по чео је 1889. као пре да вач 
на но во о сно ва ном Од се ку елек тро тех ни ке Ру дар ске шко ле Ко лум би ја ко ле џа у Њу јор ку. У 
зва ње ван ред ног про фе со ра уна пре ђен је 1891, а ре дов ни про фе сор на истом фа кул те ту био 
је од 1901. до пен зи о ни са ња 1929. го ди не. Оства рио је зна чај на до стиг ну ћа у обла сти фи зи ке 
и елек тро тех ни ке, од ко јих су нај ва жни ја: ана ли за на из ме нич не стру је ме то дом ре зо нан це 
(1894), си стем мул ти плекс-те ле гра фи је елек трич ним по де ша ва њем, ме тод за скра ћи ва ње 
вре ме на екс по зи ци је при фо то гра фи са њу икс зра ци ма по мо ћу флу о ре сцент ног за кло на, 
от кри ва ње се кун дар них ра ди ја ци ја икс зра ка и пу пи ни за ци ја те ле фон ских ка блов ских 
ли ни ја, чи ме је омо гу ћен те ле фон ски раз го вор на ве ли ке да љи не, а што је био огро ман скок 
у раз во ју те ле фо ни је. До бит ник је Пу ли це ро ве на гра де (1924) за ау то би о граф ско де ло под 
на зи вом Од па шња ка до на у че ња ка (From Im mi grant to In ven tor, 1923).
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по ли фа зних стру ја до би ју број на при зна ња од струч не и на уч не јав но сти у 
САД и Евро пи. Ме ђу тим, тек ће Те слин до ла зак у Па риз, на Свет ску из ло-
жбу по све ће ну сто го ди шњи ци Фран цу ске ре пу бли ке, и по се та сво јој род-
би ни и при ја те љи ма у Ли ци кра јем 1889. го ди не иза зва ти по ја ву пр вог члан ка 
о ње му на срп ском је зи ку. Пр ви но вин ски при каз на уч ни ко вог жи во та и ра да 
об ја вио је но во сад ски Бра ник, лист Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке, 
у бро ју 135, 16. (28) но вем бра 1889. го ди не. Већ 30. но вем бра (12. де цем бра) 
исте го ди не Зма јев ча со пис Стар ма ли, у бро ју 33, по ми ње Ни ко лу Те слу у 
ин те ре сант ном тек сту кри тич ке и ша љи ве са др жи не. И за дар ски Срп ски глас, 
у свом 51. бро ју ко ји је иза шао 20. де цем бра 1889. (1. ја ну а ра 1890), об ја вљу-
је при каз Те сли ног жи во та и ства ра ла штва за сно ван на са др жа ју тек ста 
„Срп ски Еди сон”, пу бли ко ва ног у но во сад ском ли сту Бра ник ме сец да на 
ра ни је (марковић–стојиљковић2013: 107–108, 111–112).

Ни ко ла Те сла12

Ча со пис Го луб је пр ву вест о Ни ко ли Те сли об ја вио у дво бро ју 8–9, ав гу-
ста 1890. го ди не. У крат ком на пи су под на зи вом Зна тан Ср бин у Аме ри ци, 
у окви ру стал не ру бри ке Сва шти це, на ве де но је: 

„Већ по зна та је ствар да у Аме ри ци има и Ср ба и да та мо из го ди не 
у го ди ну све бо ље на пре ду ју и све их ви ше би ва. Они су и та мо че сти ти 
Ср би, ра до рас пи ту ју за нас ова мо у Евро пи, те ра до чи та ју и на ше но ви-
не. По не ки се од та мо шњих Ср ба од ли ку ју на у ком па су у све ту чу ве ни 
и дич ни. Та ко је та мо на гла су Ср бин Ни ко ла Те сла ро дом из Ли ке из 

12 Фо то гра фи ја Ни ко ле Те сле пу бли ко ва на је у члан ку под на зи вом „ДР. МИ ХА И ЛО 
ПУ ПИН И НИ КО ЛА ТЕ СЛА ‒ Слав ни Аме рич ки Ср би у сли ци”, у че тр на е стом бро ју Го лу ба, 
1. но вем бра 1902. го ди не.
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се ла Сми ља на крај Го спи ћа. Овај се Ср бин про сла вио сво јим из у ми ма, 
ко ји се осни ва ју на му њо сти (елек три ци те ту). На мно ге сво је из у ме до био 
је па тент т. ј. пра во, да их са мо он сме про из во ди ти и про да ва ти, ви ше 
ни ко. Ла не у ле то по хо дио је кр шну Ли ку и сво је ме сто ро ђе ња, па се 
опет вра тио у Аме ри ку. Сви су из гле ди, да ће би ти и ве о ма бо гат чо век, 
а на у ком је и она ко већ сте као ле па гла са. Жи вео на сла ву он да шњег и 
ов да шњег Срп ства!” (ГолуБ, 1890, 8–9, 146).

Струч ни ча со пи си и но ви не у Аме ри ци и Евро пи су то ком 1891. го ди-
не с из у зет ном па жњом пра ти ли Те сли на но ва на уч на до стиг ну ћа и оства-
ре не екс пе ри мен тал не ре зул та те у обла сти стру ја ви со ког на по на и ви со ких 
фре квен ци ја, што је пре суд но ути ца ло на то да по чет ком 1892. го ди не он 
по но во до ђе у Евро пу и ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња пред ста ви на уч ни-
ци ма Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. По сле бо рав ка у Лон до ну и Па ри зу 
слав ни на уч ник ће по се ти ти род ну Ли ку, За греб, Ва ра ждин, Бу дим пе шту 
и Бе о град. Те сли на по се та пре сто ни ци Кра ље ви не Ср би је (до шао је око 
по ла је да на ест уве че, у сре ду 20. ма ја / 1. ју на бр зим во зом из Бу дим пе ште, 
а от пу то вао у ра но ју тро, у пе так 22. ма ја / 3. ју на у истом прав цу) би ла је 
при ли ка да Ср би ја по ка же ко ли ко по шту је ње го ве до та да шње на уч не успе хе 
(Циврић–стојиљковић2002: 45–80). 

Днев не но ви не, по пу лар ни илу стро ва ни ча со пи си, спе ци ја ли зо ва на 
струч на и на уч на из да ња штам па на на срп ском је зи ку у Кра ље ви ни Ср би ји, 
као и у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, Цр ној Го ри и Бо сни и Хер це го ви ни, из-
ве шта ва ју сво је чи та о це о број ним и ин те ре сант ним де та љи ма на уч ни ко ве 
по се те Бе о гра ду. Кра ћи но ви нар ски на пис о овом зна чај ном до га ђа ју пу бли-
ко ван је и у ча со пи су Го луб, у ру бри ци Го лу бов ве сник, под на сло вом Ни кола 
Те сла у Бе о гра ду:

„Ни ко ла Те сла је сла ван срп ски на у че њак у елек трич ној стру ци; 
он је Ср бин Ли ча нин ро дом из Го спи ћа, још млад чо век, ко ји је у мла ђе 
сво је до ба оти шао у Аме ри ку и та мо се елек трич ној стру ци из у чио и то-
ли ко из ве штио, да је сил не про на ла ске из у мео и из и шао на глас као пр ви 
ме ђу пр ви ма у тој стру ци. Сад се ба ви у Евро пи, па је на по зив Бе о гра-
ђа ни био и у Бе о гра ду око по ло ви не ма ја где је вр ло све ча но до че кан и 
уго шћен. При мио га је на ау ди јен ци ју и мла ди краљ срп ски Алек сан дар 
и ду го се раз го ва рао с њим о ње го вим про на ла сци ма. Наш пр ви пе сник 
Змај Јо ван Јо ва но вић (чи ка Јо ва), спе вао му је див ну пе сму и пре дао му 
је о за јед нич кој ве че ри, где су би ли и ми ни стри и сви про фе со ри ве ли ке 
шко ле и мно ги от ме ни гра ђа ни. О тој ве че ри се из ја вио слав ни Те сла, да 
се по но си што је Ср бин, а ми Ср би се опет по но си мо и пред це лим све том 
ди чи мо, што има мо та ко ва Ср би на. Жи вео још ду го на ди ку и по нос и 
се би и сво ме на ро ду!” (ГолуБ, 1892, 12, 189).

У ис тој ру бри ци, под на сло вом Од ли ко ва ње, пре не та је и крат ка ин фор-
ма ци ја ко ја гла си: „Срп ски на у че њак Ни ко ла Те сла од ли ко ван је од срп ске 
вла де ор де ном св. Са ве пр вог сте пе на, [...]” (иБид, 189–190). Ва жно је ис та ћи 
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да је Те сла до био Ор ден Све тог Са ве дру гог, а не пр вог ре да, као и да је ово 
ње го во пр во од лич је (стојиљковићи др. 2017: 188–198). 

Слав ни на уч ник и про на ла зач спо ми ње се и у тек сту члан ка НИ КО ЛА 
МАН ДИЋ, Звор нич коТу злан ски ми тро по лит об ја вље ног у пет на е стом бро-
ју Го лу ба, 1. ав гу ста 1892. го ди не. Ча со пис је с не ко ли ко на пи са и с јед ном 
пе смом под на зи вом „ПО ЗДРАВ Ње го вом Ви со ко пре о све штен ству госп. 
НИ КО ЛИ МАН ДИ ЋУ, но вом ми тро по ли ту епар хи је звор нич ке” про пра тио 
име но ва ње Ни ко ле Ман ди ћа,13 ан хи ман дри та ма на сти ра Го мир је и уја ка 
Ни ко ле Те сле, за но вог звор нич ко-ту злан ског ми тро по ли та у пе ри о ду од 1. 
ма ја до 15. ав гу ста 1892. го ди не.14 У го ре по ме ну том члан ку, Јо ван Бла го је вић, 
уред ник ча со пи са, пред ста вио је крат ку би о гра фи ју с фо то гра фи јом но вог 
ми тро по ли та и чи та о це та ко упо знао с „но вим срп ским ве ли ко до стој ни ком, 
од ко га се на род мно го ме до бру на да” (ГО ЛУБ, 1892, 15, 226). Текст ми тро по-
ли то ве би о гра фи је пре у зео је из Са ра јев ског ли ста, та да зва нич ног гла си ла 
у Бо сни и Хер це го ви ни. У де лу на пи са по све ће ног Ни ко ли Те сли се ка же: 

„[...] У то ме че ме ру и ја ду пре нио је Ман дић сво ју љу бав на свог ро-
ђе ног се стри ћа, ко је га је по сли је очи не смр ти шко ло вао на ви со ким шко-
ла ма и по ло жио те мељ да на шњој ње го вој свет ској сла ви. Тај се стрић ње гов, 
то је чу ве ни Аме ри кан ски елек тро тех ни чар у Њу-Јор ку Ни ко ла Те сла, син 
по кој ног про те у Го спи ћу и Ђу ке Ман ди ћа, ро ђе не се стре ми тро по ли та 
Ман ди ћа, ко јој је сла ван син на ве ли ку су бо ту 1892. го ди не у Го спи ћу 
очи за кло пио” (иБид: 227).

Мо же мо на ве сти и је дан за ни мљив по да так, до са да ма ње по знат, о Ман-
ди ће вом до бро чин ству и пле ме ни то сти. И он је, по пут дру гих ро до љу ба и 
при ја те ља срп ског под млат ка, не ко ли ко го ди на пла ћао го ди шњу прет пла ту 
за два де се так при ме ра ка ча со пи са Го луб, ко је је да ри вао по је ди ним срп ским 
оп шти на ма или шко ла ма да би и си ро ма шни ђа ци у тим сре ди на ма мо гли 
да га про чи та ју.15 

13 Ни ко лај (све тов но име му је Пе тар) Ман дић (Гор њи Гра чац, 5. VI II 1840 – Опа ти ја, 
2. VI II 1907), ми тро по лит, по сла ник и члан раз ли чи тих др жав них ко ми си ја. Бо го сло ви ју 
је за вр шио у Пла шком, a у чин све ште ни ка ру ко по ло жен је 1863. го ди не. Био је па рох у Пла-
шком (1866), Гра ча цу (1866–1879) и Го спи ћу (1879–1891), ар хи ман дрит ма на сти ра Го мир је 
(1891–1892), ми тро по лит звор нич ко-ту злан ски (1892–1896) и да бро бо сан ски (1896–1907). 
Као по у зда ни по зна ва лац кул тур них при ли ка сво је зе мље и као до бар го вор ник био је по-
сла ник на свим срп ским са бо ри ма од 1872. до 1892, као и на хр ват ским и угар ским од 1883. 
до 1892. го ди не. Та ко ђе, био је члан Ко ми си је за ка та стар ску про це ну зе ма ља у Ли ци и члан 
Ме шо ви те ко ми си је за уре ђе ње пла нин ске па ше на тро ме ђи, па је у том свој ству знат но 
до при нео уми ре њу Ли ча на и Дал ма ти на ца. 

14 Де таљ ни је ви де ти: „Но ви ми тро по лит за Дол. Ту злу”, Го луб, 1892, 9, 143; „Но ви Дол. 
Ту злан ски ми тро по лит”, Го луб, 1892, 10, 158; „НИ КО ЛА МАН ДИЋ, Звор нич ко-Ту злан ски 
ми тро по лит”, Го луб, 1892, 15, 226–228; „ПО ЗДРАВ Ње го вом Ви со ко пре о све штен ству госп. 
НИ КО ЛИ МАН ДИ ЋУ, но вом ми тро по ли ту епар хи је звор нич ке”, Го луб, 1892, 16, 244.

15 Де таљ ни је ви де ти: „25. Преч. г. Пе тар Ман дић про та”, Го луб, 1887, 10, 159; „8. Преч. 
г. Пе тар Ман дић про та”, Го луб, 1888, 5, 79; „9. Г. Пе тар Ман дић про та”, Го луб, 1889, 12, 194; 
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Пр ви број Го лу ба из 1894. го ди не из ве шта ва о но вим Те сли ним ус пе-
си ма у Аме ри ци, али и о по хва ла ма ко је су му упу ћи ва не с дру ге стра не 
Атлан ти ка. У тек сту под на сло вом „Ни ко ла Те сла и – гром” на во ди се да се 
мла ди Ср бин из Ли ке про сла вио сво јим ра дом у на у ци о елек три ци те ту, на 
ко јој су за сни ва ни „и бр зо јав и те ле фон”. Због сво јих мно го број них про на-
ла за ка и изу ма Те сла је по стао „пр ви на у че њак сво је стру ке, ра ди че га га је 
је дан ен гле ски лист на звао ла вом ме ђу на у че ња ци ма”, а што је не сум њи во 
ути ца ло да га „сав из о бра жен свет ви со ко уз ди же и хва ли, што на ма са мо 
на ди ку и по нос слу жи, што Срп ство та ко дич на си на има” (ГО ЛУБ, 1894, 
1, 13). Та ко ђе, об ја вље но је да је на уч ник одр жао пре да ва ње у Сент Лу и су 
у Аме ри ци16 и да је та да из ја вио „да ће ва зду шни елек три ци тет: му ње и гро-
мо ве, обра ти ти у ко ри сно ору ђе за чо ве чан ство” (иБид: 13).

На гли пре кид Те сли них ис тра жи ва ња у до ме ну ра ди ја и дру гих при-
ме на ви со ко фре квент них стру ја до го дио се 13. мар та 1895. го ди не. Та да је 
из био ве ли ки по жар, ко ји му је не по врат но уни штио ла бо ра то ри ју у Ју жној 
пе тој аве ни ји 33–35. Су тра дан је њу јор шка штам па из ве сти ла да је ва тре на 
сти хи ја јед но став но збри са ла ње гов де се то го ди шњи труд и рад. Вред на ко-
лек ци ја елек трич них мо то ра, сто ти не си ја ли ца ори ги нал не кон струк ци је, 
ме ха нич ки и елек трич ни осци ла то ри, тран сфор ма то ри и мно ги дру ги уре-
ђа ји и ин стру мен ти не ста ли су у тре ну. Осим опре ме, на уч ник је из гу био 
све бе ле шке и про ра чу не. По ње го вој про це ни, у пла ме ну је не ста ла ла бо-
ра то ри ја вред на из ме ђу 80.000 и 100.000 до ла ра ко ја, на жа лост, ни је би ла 
оси гу ра на од по жа ра (Karlson2015: 216 –218; sajFer2006: 155–159).

Сом бор ски Го луб је пре нео вест о овом тра гич ном до га ђа ју. У ру бри ци 
Го лу бов ве сник, у члан ку „Ни ко ла Те сла по го ре лац” об ја вље ном 15. апри ла 
1895. го ди не, на во ди се да је чу ве ни и у све ту при зна ти Ср бин, ко ји жи ви и 
ра ди у Њу јор ку „љу то стра дао од по жа ра” (ГолуБ, 1895, 8, 123). У на став ку 
тек ста сле ди ле су ин фор ма ци је из њу јор шке штам пе о то ме шта се до го ди ло 
с ње го вом ла бо ра то ри јом тог коб ног да на: „[...] из го ре ла је та мо 13. мар та 
о. г. ку ћа на 6 бо је ва, у ко јој је ста но вао и наш Ни ко ла Те сла и др жао без број 
спра ва и мо де ла за елек трич не по тре бе, па су и све те ње го ве ства ри из го-
ре ле и уни ште не и та ко је по жар нео це ње ну ште ту на нео на шем слав ном 
на уч ни ку” (иБид: 123).

„24. Пре част ни г. П. Ман дић”, Го луб, 1890, 12, 202; „34. Ње го во ви со ко пре о све штен ство г. 
Ни ко ла Ман дић ми тро по лит Дољ но-Ту злан ски”, Го луб, 1892, 23–24, 378; „7. Ње го во Ви со ко-
пре о све штен ство г. Ни ко ла Ман дић ми тро по лит Дол. Ту злан ски”, Го луб, 1893, 24, 381. 

16 По чет ком 1893. го ди не Те сла је одр жао пре да ва ње под на зи вом О све тло сти и 
дру гим по ја ва ма ви со ких фре квен ци ја, нај пре 24. фе бру а ра пред чла но ви ма Френ кли но вог 
ин сти ту та (Fran klin In sti tu te) у Фи ла дел фи ји, а за тим 1. мар та у На ци о нал ном дру штву за 
елек трич но осве тље ње (Na ti o nal Elec tric Light As so ci a tion) у Сент Лу и су. Ње го ва пре да ва ња 
ни су би ла са мо при ка зи ва ње на уч них до стиг ну ћа, већ спек та ку лар ни до га ђа ји за пам ће ње. 
Струч ња ци ма елек тро тех ни ке да нас ни је те шко раз у ме ти фе но ме не ко је је на уч ник, на 
чу ђе ње пу бли ке, пред ста вљао и об ја шња вао, али оста је мо за па ње ни ду хо ви то шћу с ко јом 
је те екс пе ри мен те за ми слио. Де таљ ни је ви де ти: маринчић2006: 102–115.
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Те слин рад и оства ре ни екс пе ри мен тал ни ре зул та ти на гра ђе ни су број-
ним при зна њи ма. На тај на чин ука зи ва не су му по ча сти и при зна ва не за-
слу ге за до стиг ну ћа ко ји ма је до при нео раз во ју ци ви ли за ци је. До де љи ва на 
су му ви со ка од ли ко ва ња и ти ту ле по ча сног док то ра на у ка, про мо ви сан је 
у чла на на уч них, као и дру гих дру шта ва и удру же ња у Аме ри ци и Евро пи. 
То ком жи во та на уч ник је од ли ко ван шест пу та.17 Хро но ло шки, дру го од-
лич је до де лио му је цр но гор ски књаз Ни ко ла I Пе тро вић18 23. апри ла 1895. 
го ди не. У на уч ни ко вој за о став шти ни19, у Му зе ју Ни ко ле Те сле20 у Бе о гра ду, 
чу ва се пи смо Војв. Т. Вуч ко ви ћа, ми ни стра ино стра них де ла Кра ље ви не Цр не 
Го ре, упу ће но на уч ни ку у Њу јорк, 16. ју на 1895. го ди не. У пи сму се на во ди: 

17 Од ли ко ва ли су га: краљ Ср би је Алек сан дар I Обре но вић (Ор ден Све тог Са ве дру гог 
сте пе на, 1892), цр но гор ски књаз Ни ко ла I Пе тро вић (Ор ден Да ни ла I за не за ви сност Цр не 
Го ре дру гог сте пе на, 1895), краљ Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и краљ Ју го сла ви је Алек сан дар I 
Ка ра ђор ђе вић (Ор ден Све тог Са ве пр вог сте пе на, 1926. и Ор ден Ју го сло вен ске кру не пр вог 
сте пе на, 1931), краљ Ју го сла ви је Пе тар II Ка ра ђор ђе вић (Ор ден бе лог ор ла пр вог сте пе на, 
1936) и пред сед ник Ре пу бли ке Че хо сло вач ке др Едвард Бе неш (Ор ден бе лог ла ва пр вог сте-
пе на, 1936). Де таљ ни је ви де ти: кеслер2006: 9–15.

18 Ни ко ла I Пе тро вић (Ње гу ши, 19. X 1841 – Ан тиб, 2. III 1921), књаз Цр не Го ре од 
1860. до 1910. го ди не и краљ у пе ри о ду 1910–1918. го ди не. Шко ло вао се на Це ти њу, у Тр сту 
и Па ри зу. Са де вет на ест го ди на по стао је књаз и пр вих го ди на др жа вом је упра вљао уз оче-
ву по моћ. Због по ма га ња устан ка у Хер це го ви ни (1861), Тур ска је на па ла Цр ну Го ру 1862. 
го ди не. Рат је окон чан ча сним ми ром исте го ди не. У осло бо ди лач ком ра ту 1876–1878. књаз 
Ни ко ла I те ри то ри јал но знат но про ши ру је Цр ну Го ру, ко ја Бер лин ским спо ра зу мом (1878) 
до би ја и ме ђу на род но при зна ње. Био је вр хов ни ко ман дант у Бал кан ском и Пр вом свет ском 
ра ту. У ја ну а ру 1916, под при ти ском ау стро у гар ских тру па, мо рао је да на пу сти Цр ну Го ру 
и од ла зи у Фран цу ску. По за вр шет ку ра та, но вем бра 1918. го ди не, Ве ли ка на род на скуп шти-
на у Под го ри ци зба ци ла га је с пре сто ла про гла сив ши при са је ди ње ње Цр не Го ре Ср би ји. 
То ком пе де се то смо го ди шње вла да ви не ре фор ми сао је др жав ну упра ву, уста но вио Ми ни-
стар ски са вет, оса вре ме нио вој ску, уда рио те мељ прав ном си сте му и отво рио вра та стра ним 
ин ве сти ци ја ма. Ба вио се и књи жев но шћу. Пи сао је лир ске и еп ске пе сме, дра ме у сти ху, а 
оста вио је и не ко ли ко про зних де ла. 

19 За о став шти ну Ни ко ле Те сле са чи ња ва ју ар хив ска до ку мен та, му зе а ли је (лич ни и 
тех нич ки пред ме ти), као и би бли о теч ка гра ђа (мо но граф ске и се риј ске пу бли ка ци је и но вин ски 
исеч ци). Чу ва се, об ра ђу је и из у ча ва у окви ру три основ не ко лек ци је Му зе ја: Ар хи ва, Збир ног 
фон да и Би бли о те ке. На уч ни ко ва ар хи ва пред ста вља нај зна чај ни ји и нај о бим ни ји део укуп-
ног фон да за о став шти не. То је пр во ра зред ни из вор не са мо за исто ри ју тех нич ко-тех но ло шког 
раз во ја дру штва с кра ја XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, већ и за из у ча ва ње на чи на и сти ла 
жи во та љу ди то га до ба у Аме ри ци и Евро пи. Због не про це њи вог зна ча ја ње го вог до при но са 
са вре ме ној ци ви ли за ци ји, ар хив ска гра ђа из Те сли не за о став шти не упи са на је у ме ђу на-
род ни ре ги стар Уне ска Пам ће ње све та (Me mory of the World), 16. ок то бра 2003. го ди не.

20 Му зеј Ни ко ле Те сле је је дин стве на ин сти ту ци ја на у ке и кул ту ре у све ту и у це ло сти 
је по све ћен чу ве ном на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за чу. Осно ван је од лу ком Вла де ФНР 
Ју го сла ви је 5. де цем бра 1952, а за јав ност отво рен 20. ок то бра 1955. го ди не. За згра ду Те сли-
ног му зе ја од ре ђе на је бив ша по ро дич на ви ла по ли ти ча ра и ин ду стри јал ца Ђор ђа Ген чи ћа, 
сме ште на у Крун ској ули ци, у са мом цен тру Бе о гра да. Ово ре пре зен та тив но бе о град ско 
зда ње, са гра ђе но 1929. го ди не по про јек ту зна ме ни тог срп ског ар хи тек те Дра ги ше Бра шо-
ва на, про гла ше но је за спо ме ник кул ту ре 1987. го ди не. 
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„Го спо ди не, Ва ша уни вер сал но про сла вље на зна ност у елек тро-
тех нич кој на у ци, про бу ди ла је Ње го во Ви со чан ство Ни ко лу I Кња за и 
Го спо да ра Цр не Го ре да Вас од ли ку је Сво јим ор де ном Да ни ло вог ре да, 
дру гог сте пе на. Ша љу ћи Вам ор ден с ди пло мом же лим да га Ва ше срп ске 
пр си ду го и ду го но се у здра вљу и сре ћи на ко рист на у ке, а за сла ву срп-
ског ро да од ко је га по ри је кло во ди те и име му сво јим на уч ним про на-
ла сци ма пред сви је том уз но си те” (кеслер 2006: 10–11).

Вест да је Те сла од ли ко ван ви со ким цр но гор ским ор де ном Го луб је 
об ја вио у дво бро ју 11–12, ју на 1895. го ди не. У члан ку под на зи вом Сла ва 
кр сног име на у дво ру цр но гор ског кне за пре не то је пи са ње це тињ ског Гла са 
Цр но гор ца, ли ста за по ли ти ку и књи жев ност, број 18, од 29. апри ла 1895. го-
ди не. Ис так ну то је да је на Ђур ђев дан „вла дар ска ку ћа сла ви ла сво је кр сно 
име” и да је на „че сти та ње у све тли двор” до шло мно го ви ше на ро да из уну-
тра шњо сти Цр не Го ре не го ра ни јих го ди на. Пред ста вље ни су де та љи с про-
сла ве одр жа не у цр но гор ској пре сто ни ци. У под не, по сле све те ар хи је реј ске 
ли тур ги је, при ре ђен је све ча ни ру чак ко ме је при су ство ва ло ви ше од сто 
ше зде сет зва ни ца. У ср дач ној и при ја тељ ској ат мос фе ри из ре че но је мно го 
ле пих и зна чај них здра ви ца у част вла да ра и ње го ве по ро ди це. У на став ку 
тек ста се ка же: „Том при ли ком кнез Ни ко ла је од ли ко вао из ме ђу мно гих и 
чу ве ног Ср би на елек тро тех ни ча ра г. Ни ко лу Те слу дру гим сте пе ном Да ни-
лова ор де на. Те сла се по сле по жа ра опо ра вио, јер ни је ни имао ве ли ке ште те, 
по што су све ње го ве ва жни је ства ри би ле до бро скло ње не па их ва тра ни је 
до хва ти ла” (ГолуБ, 1895, 11–12, 187–188).

У дво бро ју 13–14, ју ла исте го ди не, об ја вљен је но ви на пис о Те сли. У тек-
сту Шта ра ди Ни ко ла Те сла у до ко ли ци? на во ди се да је на уч ник пре вео срп ске 
пе сме на ен гле ски је зик. Он их пре во ди „у про зи, а по том да ка квом Ен гле зу, 
да их сро чи у сти хо ве и штам па”. Ис так ну то је да је Те сла не дав но пре вео песму 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја о ју на штву Лу ке Фи ли по ва (ГолуБ, 1895, 13–14, 219).

Од но си Ни ко ле Те сле и по зна тог срп ског пе сни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја21 би ли су про же ти ме ђу соб ним ува жа ва њем, ди вље њем, ср дач но шћу 
и то плим осе ћа њи ма. Су срет при ли ком Те сли ног бо рав ка у Бе о гра ду 1892. 
го ди не обо ји цу је ду бо ко га нуо. По што је од по ет ских оства ре ња свих књи-
жев ни ка Те сла нај ви ше во лео Зма је ве пе сме, од лу чио је да аме рич ку јав ност 
упо зна с ње го вом по е зи јом. Го ди не 1894, у мај ском бро ју ча со пи са Век (Cen tury), 
по ја вио се Те слин чла нак под на сло вом Змај Јо ван Јо ва но вић ‒ нај ве ћи срп ски 
пе сник да на шњи це.22 Те сла се при хва тио и из бо ра и пре во ђе ња Зма је вих пе-
са ма, ко је је пре пе вао Ро берт Ан дер вуд Џон сон (Ro bert Un der wo od Johnson),23 

21 Јо ван Јо ва но вић Змај (Но ви Сад, 6. XII 1833 – Срем ска Ка ме ни ца, 14. VI 1904), пе сник, 
ле кар. Уред ник књи жев них и са ти рич них ли сто ва, пре во ди лац ма ђар ских пи са ца.

22 Ni ko la Te sla, Zmaj Io van Io va no vich The Chif Ser vian Po et, Sen tury Ma ga zi ne, Vol. 48. 
No. 1. (May 1894): pp. 130–133.

23 Ро берт Ан дер вуд Џон сон (Ва шинг тон, 12. I 1853 – Њу јорк, 14. X 1937), аме рич ки пе сник 
и ди пло ма та. Са рад ник ча со пи са Век од 1873. до 1913. (од 1909. го ди не на ме сту уред ни ка). 
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при ја тељ Ни ко ле Те сле, пе сник и са рад ник ча со пи са Век. У збир ка ма пе са ма 
Р. А. Џон со на, ко је су пу бли ко ва не 1897. и 1923. го ди не, иза шли су до пу ње ни 
пре пе ви Зма је вих пе са ма, с пред го во ром Ни ко ле Те сле (милинчевић 2006: 
28–43).

Уред ник Го лу ба је пра тио из ве шта ва ње аме рич ких ли сто ва и ча со пи-
са о нај но ви јим ре зул та ти ма Те сли ног на уч но и стра жи вач ког ра да то ком 
1896. го ди не. Два крат ка на пи са, го то во иден тич них на сло ва, о на уч ни ко вом 
ства ра ла штву пу бли ко ва на су у ру бри ци Гла сник, у бро је ви ма 12 и 21, 15. 
ју на и 1. но вем бра исте го ди не. У пр вом члан ку Нај но ви ји Те слин про на ла
зак ис так нут је ве ли ки зна чај ње го вих изу ма за но ви на чин осве тље ња и 
об ја шње но је да је оно кон стант ног ин тен зи те та, слич но Сун че вом, али да 
„не игра у очи ма”. Јед на Те сли на ма ла ку гла24 осве тља ва ком плет ну про сто-
ри ју, па се у ис тој ви ди „као на дла ну”. На ја вље но је да ће он уско ро по се-
ти ти Ли ку, сво ју по стој би ну, и да ће из ве сно вре ме бо ра ви ти на Пли твич ким 
је зе ри ма с на ме ром да у овом пре див ном ам би јен ту из гра ди ле пу ку ћу за 
се бе (ГолуБ, 1896, 12, 188). Ва жно је на по ме ну ти да је по сле од ла ска у Аме-
ри ку 1884. го ди не Ни ко ла Те сла два пу та до ла зио у Евро пу: 1889. и 1892. 
го ди не. До но ве Те сли не по се те Евро пи и до мо ви ни ни је до шло упр кос 
на да ма и на ја ва ма. 

Дру ги чла нак под на зи вом Нов про на ла зак Те слин из ве шта ва о ње го-
вом до при но су раз во ју те ле фон ских ко му ни ка ци ја. На ве де но је ка ко ће се 
два чо ве ка ме ђу соб но ви де ти док раз го ва ра ју те ле фо ном на ра сто ја њу ве ћем 
од не ко ли ко сто ти на ми ља. На уч ник је уса вр ша вао свој про на ла зак и пла-
ни рао је да га ис про ба из ме ђу Њу јор ка и Лон до на, и да та ко по ве же Аме ри ку 
и Евро пу (ГолуБ, 1896, 21, 334). 

Та ко ђе, Те сла се по ми ње и у тек сту члан ка Ве штач ки ход по во ди об ја-
вље ног у ис тој ру бри ци, у два на е стом бро ју Го лу ба, 15. ју на 1896. го ди не. 
Пре не то је пи са ње бе о град ске штам пе да је из ве сни Ди ми три је Ми ло ше вић 
из Ја го ди не из ми слио на чин да мо же, по сле ула ска у во ду до по ја са, у ис тој 
хо да ти као на су вом, вр ло ду го и у свим прав ци ма. Сво ју ве шти ну де мон-
стри рао је на Са ви и Ду на ву док су га са оба ле по сма тра ли за чу ђе ни, али и 
за ди вље ни оку пље ни Бе о гра ђа ни. Ис так ну то је да, осим Ми ло ше ви ћа, има 
још Ср ба по зна тих по сво јим из у ми ма, а то су: у Аме ри ци, свет ски при зна ти 
Те сла са „чу ди ма” у обла сти елек три ци те та, у Па ри зу, од ли ко ва ни про фе сор 
Мар ко вић за из у ме у ма те ма ти ци и у Ср би ји, Ко ка Ми ло ва но вић, кон струк-
тор нај бо ље пу шке то га до ба (ГолуБ, 1896, 12, 187–188).

Упо ре до с ра дом на уса вр ша ва њу ви со ко фре квент них осци ла то ра, Те-
сла је екс пе ри мен ти сао и с ра свет ним си сте мом. Ве ћи ну сво јих ис тра жи ва ња 
усме рио је на раз вој но вих си ја ли ца ко је су тре ба ле да за ме не не е фи ка сне 
Еди со но ве ин кан де сцент не све тиљ ке. Осми слио је и на пра вио ве ли ки број 

Од 1919. ди рек тор ме мо ри јал ног цен тра „Hall of Fa me” у Ва шинг то ну. У пе ри о ду од 1920. 
до 1921. на ме сту ам ба са до ра САД у Ита ли ји.

24 Ку гла – си ја ли ца.
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раз ли чи тих си ја ли ца: јед не су би ле ис пу ње не га сом под ни ским при ти ском, 
дру ге с фос фо ре сцент ним пре ма зом (као са вре ме не флу о ре сцент не це ви), 
али ни јед на ни је има ла нит. Та ко ђе је по ка зао да ње гов си стем бе жич не 
ра све те мо же на па ја ти и обич не ин кан де сцент не све тиљ ке. Те сли ни ра ни 
ра до ви у овој обла сти усме ри ли су ис тра жи ва че на раз вој флу о ре сцент ног 
све тла, ко је да нас пред ста вља ве ћи део на ших све тло сних из во ра. Из на шао 
је и пр ва кон струк тив на ре ше ња ка ко да при ку пи еми то ва не им пул се и 
пре тво ри их у сла бе стру је ко је су мо гле да по кре ну осе тљи ве пре ки да че. 
У ње го вој ла бо ра то ри ји се ра ђа ла јед на но ва тех но ло ги ја пре но са и ко ри-
шће ња елек тро маг нет не енер ги је. Ус пео је екс пе ри мен тал ним пу тем да 
пре не се ин фор ма ци је на да љи ну, да упра вља уре ђа ји ма да љин ским пу тем 
и да оства ри мно га дру га чу да. Он је био ве ли ки и ге ни јал ни ис тра жи вач 
нај ве ћих тај ни при ро де (Karlson 2015: 186–194; sajFer 2006: 124–129). 

По та па ње, под сум њи вим окол но сти ма, аме рич ког рат ног бро да „Мејн” 
(USS Ma i ne) укот вље ног у ха ван ској лу ци на остр ву Ку ба, са две ста ше зде-
сет офи ци ра и мор на ра, био је не по сре дан по вод да Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве уђу у рат са Шпа ни јом око та да шње ма ле шпан ске ко ло ни је у Ка-
рип ском мо ру, у про ле ће 1898. го ди не. Рат са свим сво јим аспек ти ма по стао 
је глав на те ма у днев ним но ви на ма и ча со пи си ма. Бо га ти Аме ри кан ци по пут 
Асто ра (John Ja cob Astor), Мор га на (John Pi er pont Mor gan), Хер ста (Wil li am 
Ran dolph He arst) и дру гих, по ка зу ју ћи свој па три о ти зам, ста ви ли су сво је 
лук су зне јах те на рас по ла га ње мор на ри ци. Про на ла за че и на уч ни ке, по пут 
Еди со на и Те сле, оп се да ли су но ви на ри тра га ју ћи за но вим, екс клу зив ним 
ве сти ма. Као ни мно ги дру ги, ни они ни су одо ле ли ис ку ше њу а да их по-
сле ни ци ма „сед ме си ле” не пру же. Еди сон је из ја вио да мо же да про из ве де 
све тлост ко ја ће учи ни ти без о па сном шпан ску фло ту, док је Те сла на вео да 
уса вр ша ва но ву рат ну ма ши ну, ко ју ће по ну ди ти аме рич кој вла ди. За раз-
ли ку од Еди со на, Те сла је по се до вао но во, ве ли ко от кри ће од прак тич ног 
зна ча ја, по себ но за вој ну при ме ну (јовановић и др. 1998: 9).

Рат из ме ђу Аме ри ке и Шпа ни је, али и не ки исто риј ски до га ђа ји и за-
ни мљи ви де та љи ко је је он про у зро ко вао, би ли су те ма не ко ли ко на пи са 
об ја вље них у Го лу бо вој ру бри ци Гла сник, у пе ри о ду од 1. апри ла до 15. 
де цем бра 1898. го ди не.25 Је дан од њих, под на зи вом Ни ко ла Те сла про тив 
Шпа ни је, об ја вљен је у бро ју 11–12, 1. ју на 1898. го ди не, и био је по све ћен 
чу ве ном на уч ни ку и ње го вом но вом изу му. У крат ком тек сту, по ред оста лог, 
пре не то је: 

„Ни ко ла Те сла, као гра ђа нин Сје ди ње них др жа ва на рав но је при ја тељ-
ски за дах нут за сво ју но ву отаџ би ну, па је за то не при ја тељ Шпа ни је. О 

25 Де таљ ни је ви де ти: Нов рат у из гле ду, Го луб, 1898, 7, 109; Шпа њол ско-Аме ри кан ски 
рат, Го луб, 1898, 9, 140; Бу на због ску по ће, Го луб, 1898, 10, 156; Ни ко ла Те сла про тив Шпа-
ни је, Го луб, 1898, 11–12, 185; Свр шен Шпан ско-Аме ри кан ски рат, Го луб, 1898, 13, 206; По 
Аме ри кан ски, Го луб, 1898, 15, 236; Мир из ме ђу Шпа ни је и Аме ри кан ских Сје ди ње них 
др жа ва, Го луб, 1898, 20, 317.
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ње му сад пи шу, да је из у мео не ки елек трич ни (му ње вит) строј, ко ји мо же 
све бро до ве на мо ру уни шти ти. Он тај свој строј (ма ши ну) сад уса вр ша ва и 
жу ри се да што пре бу де го тов па да га по ну ди Аме ри кан ској вла ди да га 
упо тре би про ти ву Шпа њо ла ца, и за то ве ли, ни је сво је вољ но стао у вој ни ке, 
да се бо ри за до бро сво је отаџ би не” (ГолуБ, 1898, 11–12, 185). 

Исте го ди не пу бли ко ван је још је дан на пис о Те сли. У тек сту Оти ма ју 
се о на ше га Те слу уред ник Го лу ба је на пи сао да је Те сла ство рио број не из у ме 
и про на ла ске у прет ход ном пе ри о ду, али да је при пре мио и но ве. О то ме он 
ка же: „[...], а нај но ви ји су му про на ла сци, ка ко се елек три ци те том под мла-
ђу је сме жу ра на ко жа на ли цу и ка ко елек три ци те том мо же на мо ру не при-
ја тељ ске ла ђе уни шти ти и то та ко из да ле ка, да га ни ка ко и не ви де” (Го луб, 
1898, 19, 301) и до да је да је цео свет с чу ђе њем пра тио Те сли не но ве екс пе-
ри мен тал не ре зул та те. Ау тор тек ста је на вео да хр ват ске и ма ђар ске но ви не 
у сво јим на пи си ма сво ја та ју чу ве ног на уч ни ка, про гла ша ва ју ћи га при пад-
ни ком сво га на ро да, Хр ва том или Ма ђа ром, јер је Хр ват ска део Угар ске 
мо нар хи је. Ис та као је да Те сла ни је при пад ник ових на ро да, већ да је Ср бин, 
пра во слав не ве ре, као и то да је на уч ник сам мно го пу та то по твр ђи вао (иБид: 
301).

Те сла је екс пе ри мен те с да љин ским упра вља њем за по чео 1892. У на ред-
не три го ди не уса вр шио је пла но ве пр вих те ле а у то ма та и ре а ли зо вао пр ве 
да љин ски упра вља не уре ђа је. Ме ђу тим, сви ура ђе ни про то ти по ви и ау то мат-
ски ме ха ни зми не ста ли су у по жа ру ко ји је уни штио ње го ву ла бо ра то ри ју 
у Ју жној пе тој аве ни ји 1895. го ди не. Не ко ли ко ме се ци ка сни је, на уч ник је 
ус пео да об но ви ла бо ра то ри ју и да на ста ви пре ки ну та ис тра жи ва ња. Де ло-
вао је у пот пу но но вој обла сти и мо рао је да кон стру и ше не са мо сво је но ве 
уре ђа је већ и ви ше по моћ них, мер них апа ра та. Ра дио је ис пи ти ва ња с пре-
дај ни ци ма и при јем ни ци ма у бли ском по љу у ла бо ра то ри ји, али и по вре ме-
но с уда ље ним при јем ни ци ма по ста вље ним на бро ду ко ји је пло вио ре ком 
Хад сон. На пр вој из ло жби елек трич них апа ра та у Ме ди сон сквер гар де ну 
(Mаdison Squ a re Gar den) у Њу јор ку сре ди ном 1898. го ди не Те сла је пр ви пут 
јав но де мон стри рао при ме ну ра ди ја за пре нос ко ман ди на да љи ну та ко што 
је с уда ље но сти упра вљао сво јим бро дом по мо ћу ра дио-та ла са. Уса вр ше ну 
вер зи ју бро да при ка зао је на пре да ва њу ко је је одр жао чла но ви ма Тр го вач ке 
ко мо ре у Чи ка гу, сре ди ном ма ја 1899. го ди не. С па тен том у ру ка ма, на уч ник 
је ини ци рао па жњу јав но сти, па су се у тех нич ким пу бли ка ци ја ма и но ви-
на ма по ја ви ли тек сто ви о ње го вом ра дио-кон тро ли са ном бро ду26. Уме сто 
да го во ри са мо о то ме ка ко сво јим бро дом мо же уни шта ва ти рат не бро до ве, 

26 Брод на да љин ско упра вља ње или, ка ко га је Те сла на звао, те ле а у то мат био је је дан 
од ње го вих нај ве ћих про на ла за ка у по гле ду ге ни јал но сти, ори ги нал но сти и сло же но сти. 
Тај је дан про на ла зак је не са мо утвр дио све основ не прин ци пе оно га што ће ка сни је би ти 
по зна то као ра дио, већ је пред ста вљао осно ву и за дру ге из у ме као што су: бе жич ни те ле-
фон, уре ђа ји на да љин ско упра вља ње, ра дио у ау то мо би лу, те ле факс, те ле ви зи ја, уре ђај за 
за шти ту ТВ сиг на ла за ка блов ске опе ра те ре и ро бо ти ка на да љин ско упра вља ње.
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он је хра бро из ја вио да ће ње гов изум окон ча ти ра то ве (jovanović 2014: 214–
217; Циврић–стојиљковић 2011: 32–34).

На ред не го ди не пред ста вље на су два на пи са о Ни ко ли Те сли. Пр ви, 
под на зи вом Нов про на ла зак на ше га слав но га Те сле, об ја вљен је у дру гом 
бро ју Го лу ба, 25. ја ну а ра 1899. го ди не. Пре не та је вест из Лон до на да је Те сла 
про на шао по у зда ни лек про тив јек ти ке (су ве бо ле сти)27. На уч ник је на пра-
вио апа рат ко јим се људ ско те ло из ла же елек трич ној стру ји без ика квих по-
сле ди ца. Стру јом се уби ју кли це, иза зи ва чи бо ле сти и на тај на чин се опо-
ра вља чо ве ков ор га ни зам. Уред ник Го лу ба за кљу чу је да ће, уко ли ко се вест 
оства ри, Те сла би ти „пра ви из ба ви тељ од јед не ужа сне бо ле сти, ко јој се до 
сад ни је зна ло ле ка” (ГолуБ, 1899, 2, 29). 

Дру ги чла нак, Те сла ни је Ма џар, пу бли ко ван је 15. ок то бра 1899. го ди-
не. Пре не та је ин фор ма ци ја да је др Еберт одр жао пре да ва ње о Ни ко ли 
Те сли и ње го вим из у ми ма на Ве ли кој по ли тех ни чој шко ли у Мин хе ну, пре-
сто ни ци Ба вар ске. Том при ли ком, он је из ја вио да је Те сла Ма ђар. Ме ђу тим, 
ме ђу 700 слу ша ла ца би ло је и ђа ка, Ср ба, ко ји су од мах по сле одр жа ног пре-
да ва ња оти шли код про фе со ра и на пи сме но му до ка за ли да Те сла ни је ма-
ђа р ског по ре кла, већ да је Ср бин, пра во слав не ве ро и спо ве сти. Про фе со ру 
се то ја ко до па ло, па је убр зо пред сви ма у шко ли јав но из ја вио да је по гре-
шио и об ја снио је да је Те сла Ср бин. Текст на пи са за вр ша ва се пре но ше њем 
Ебер то ве из ја ве ко ја гла си: „На род ко ји не да да про пад ну ње го ви ве ли ки 
љу ди, ни сâм не мо же про па сти” (ГолуБ, 1899, 16, 254).

По сле па у зе од ско ро две го ди не, на стра ни ца ма Го лу ба пу бли ко ван је 
још је дан на пис по све ћен чу ве ном на уч ни ку. Под на сло вом Нај но ви ји про
на ла сци Те сли ни, у окви ру стал не ру бри ке Гла сник, пре не то је пи са ње аме-
рич ке штам пе о че ти ри но ва Те сли на про на ла ска. На бро ја ни су ње го ви но ви 
из у ми: из вор све тло сти, ко ји ће да ва ти све тлост ја ку као Сун че ви зра ци, 
спра ва ко ја ће по кре та ти ла ђе ис под мор ске по вр ши не, да ће љу ди те ле фо-
ни ра ти и „бр зо ја вља ти” без ме тал них жи ца и да ће се спо ра зу ме ва ти са 
ста нов ни ци ма на зве зда ма, ако их има. Уред ник за кљу чу је да Те сла на тај 
на чин же ли да из не на ди и обо га ти чо ве чан ство на по чет ку два де се тог ве ка 
(ГолуБ, 1901, 6, 93).

У то ку 1900. го ди не на уч ник је под нео две па тент не при ја ве, у ко ји ма 
је до дат но уса вр шио си стем за шти те од оме та ња елек тро маг нет них им пул-
са, ко ји при ма осе тљи ви апа рат на да љин ски упра вља ном уре ђа ју, пло ви лу 
или во зи лу. Па тент не при ја ве под на зи вом На чин сиг на ли за ци је, бр. 723.188 
и Си стем за сиг на ли за ци ју, бр. 725.605 Па тент ни уред САД одо брио је 17. 
мар та од но сно 14. апри ла 1903. го ди не. По чет ком 1901. го ди не Те сла је пред-
ло жио Мор на ри ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва да усво ји ње гов план за 
да љин ско упра вља ње мо де лом тор пе да, али је пред лог био од би јен. У том 
пе ри о ду по ку шао је да за ин те ре су је и не ке по је дин це и ком па ни је. Ме ђу тим, 
ни у овим по ку ша ји ма ни је имао успе ха (јовановић и др. 1998: 16–17).

27 Јек ти ка – су ши ца, ту бер ку ло за. 



107

Го ди не 1902. об ја вље на су два члан ка, тј. сво је вр сни „члан ци пор тре ти” 
по све ће ни Ни ко ли Те сли и Ми хај лу Пу пи ну, Ср би ма по ре клом, ко ји су жи-
ве ли и ра ди ли у Аме ри ци. У пр вом члан ку, под на зи вом НИ КО ЛА ТЕ СЛА 
И МИ ХА И ЛО ПУ ПИН ‒ Слав ни Ср би у Аме ри ци, на во ди се да је Те сла 
ви ше пу та пред ста вљан у Го лу бу у про те клом пе ри о ду. По но вље но је да он 
ни је ни Хр ват, ни Ма ђар, јер су му и отац и мај ка срп ског по ре кла, а и Ни-
ко ла Ман дић, ми тро по лит да бро бо сан ски, ње гов је ро ђе ни ујак. Ис так ну то 
је да је Те сла по стао члан Ма ти це срп ске у Но вом Са ду28 и члан Срп ске књи-
жев не за дру ге, да је због то га упла тио чла на ри ну у вред но сти 250 кру на у 
„го то вом нов цу” и да је та ко на нај леп ши на чин по ка зао да је срп ског ро да 
и да му је ми ло све што је срп ско. У дру гом де лу тек ста при ка зан је Ми хај-
ло Пу пин, уни вер зи тет ски про фе сор из Њу јор ка, ко ји је по чет ком ав гу ста 
те го ди не по хо дио сво је род но ме сто ‒ Идвор у Ба на ту. Том при ли ком, Пу пин 
је по кло нио идвор ској цр кви 405 кру на. И он је, као и Те сла, по стао члан 
Ма ти це срп ске, али и Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, па је тим 
по во дом и јед ној и дру гој ин сти ту ци ји упла тио по 100 кру на. Уред ник за-
кљу чу је да је и Пу пин овим чи ном ја сно по све до чио ко ли ко му је ми ло 
Срп ство. У на став ку је да та крат ка Пу пи но ва би о гра фи ја, стил ски и са др-
жај но при ла го ђе на мла ђим на ра шта ји ма, с мно го ин те ре сант них де та ља из 
ње го вог до та да шњег жи во та. Опи са но је Пу пи но во шко ло ва ње у Идво ру, 
Пан че ву и Пра гу, ње гов до ла зак у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, те жак исе-
ље нич ки жи вот у аме рич кој ме тро по ли, али и уса вр ша ва ње на фа кул те ти-
ма у Њу јор ку и Бер ли ну и по че так ње го ве на уч не и про фе сор ске ка ри је ре. 
Ис так ну то је да је Пу пин „у ви со ким на у ка ма и ма те ма ти чар и фи зи чар и 
елек три чар и у сви ма тим стру ка ма он је да ле ко чу вен” (ГолуБ, 1902, 14, 210– 
211). Текст члан ка за вр ша ва се ве ли ча њем дво ји це слав них Ср ба и њи хо вог 
не мер љи вог ства ра ла штва, с ци љем да се та ко по диг не дух срп ског на ро да 
и оја ча свест о ње го вој вред но сти: 

„Те сла и Пу пин су да кле да нас у све ту нај чу ве ни ји и нај слав ни ји 
му же ви; обо ји ца ва тре ни Ср би, ко ји се и у да ле кој ту ђи ни по но се ти ме 
што су Ср би, се ћа ју ћи се сво га ми ло га Срп ства и чи не му до бра и ши љу 
да ро ве, што је од њих за и ста ле по и пле ме ни то, ра ди че га ће их сâм Го спод 
Бог бла го сло ви ти и сва ким до брим оба су ти. Срп ство се њи ма по но си и 
ди чи и то пло мо ли Бо гу, да нам их обо ји цу одр жи жи ве и здра ве на 
мно га ја ље та. Да Бог дâ нам се хи ља ди ли та ко ви си но ви на род ни, ко ји 
про но се и сла ве име на род но по све му све ту!” (иБид: 211).

Дру ги чла нак, ДР. МИ ХА И ЛО ПУ ПИН И НИ КО ЛА ТЕ СЛА ‒ Слав ни 
Аме рич ки Ср би у сли ци, пу бли ко ван је у се дам на е стом бро ју Го лу ба, 1. но-
вем бра 1902. го ди не. Ис ти че се да су чу ве ни на уч ни ци, ко ји жи ве у Аме ри ци 

28 За ни мљи во је на ве сти да се Те сла, као сту дент Ви ше тех нич ке шко ле (нем. Tec hnische 
Hochschu le) у Гра цу, два пу та обра ћао Ма ти ци срп ској за сти пен ди ју: 1876. и 1878. го ди не. 
На жа лост, у оба слу ча ја био је од би јен. Де таљ ни је ви де ти: МА ТИ ЦА СРП СКА 1927: 667–668. 



108

и ко ји „као нај сјај ни је зве зде треп те и све тле це лом све ту а на ди ку и по нос 
срп ском на ро ду” (ГО ЛУБ, 1902, 17, 258), пред ста вље ни у јед ном од прет ход-
них бро је ва ча со пи са. Ме ђу тим, та да ни су би ле об ја вље не њи хо ве фо то гра-
фи је. Пред у сре тљи во шћу уред ни штва Ра да, го ди шњег ка лен да ра за 1903. 
го ди ну, омо гу ће но је и Го лу бу да их са да при ка же. Чла нак са чи ња ва ју крат ка 
Те сли на и Пу пи но ва би о гра фи ја, с по зна тим де та љи ма из њи хо вог жи во та 
и ства ра ла штва. Уред ник ча со пи са текст за вр ша ва по ру ком за чи та о це, а 
пр вен стве но за оне нај мла ђе: „[...] не ка се и они угле да ју на ове дич не си но ве 
срп ско га на ро да и не ка по ђу њи хо вим све тлим сто па ма” (иБид: 259).

У осам на е стом бро ју Го лу ба, од 15. но вем бра 1902. го ди не, пу бли ко ва на 
је и јед на пе сма по све ће на на шем слав ном на уч ни ку и про на ла за чу. Пе сму 
Ни ко ли Те сли на пи сао је Ђ. Сви тлић у Пи пер ци ма 1901. го ди не (ГолуБ, 1902, 
18, 282).

Фак си мил пе сме Ни ко ли Те сли ау то ра Ђ. Сви тли ћа

У на ред ним го ди на ма, па све до га ше ња ча со пи са 1913. го ди не, ни је 
би ло но вих чла на ка по све ће них Ни ко ли Те сли и ње го вом жи во ту и де лу.
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4. закључак. Пре гле дом и ана ли зом на пи са о Ни ко ли Те сли, об ја вље них 
у сом бор ском илу стро ва ном ча со пи су Го луб, као и ис тра жи ва њем дру гих 
ре ле вант них из во ра, са гле да но је ка ко су жи вот и ства ра ла штво чу ве ног 
на уч ни ка пред ста вље ни срп ском жи вљу, тј. ње го вој омла ди ни на тлу Ау стро-
у гар ске мо нар хи је, Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, као и у дру гим 
др жа ва ма, кра јем XIX и пр вих го ди на XX ве ка.

У но ви на ма и ча со пи си ма ко ји се штам па ју на срп ском је зи ку, име Ни-
ко ле Те сле пр ви пут се по ми ње пред крај 1889. го ди не. Та да је имао 33 го ди-
не и већ је пет го ди на био ста нов ник Аме ри ке. По себ ну за ни мљи вост пред-
ста вља са зна ње да су о Те сли на срп ском је зи ку пр ви пи са ли ли сто ви ко ји 
су из ла зи ли у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, и то Бра ник и Стар ма ли из Но вог 
Са да, као и Срп ски глас из За дра. По чет ком 1890. го ди не и дру ги срп ски ли-
сто ви и ча со пи си по че ли су да пи шу о Ни ко ли Те сли и да та ко на шу јав ност 
упо зна ва ју с де та љи ма из ње го вог жи во та и на уч ног де ла.

Је дан од њих био је и илу стро ва ни ча со пис Го луб, ко ји је пр ви на пис о 
Те сли об ја вио ав гу ста 1890. го ди не. Би ло је то тек не ко ли ко ре че ни ца по-
све ће них на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за чу, Ср би ну по ре клом, ко ји се 
про сла вио сво јим из у ми ма за сно ва ним на елек три ци те ту и за ко је је оства-
рио па тент на пра ва у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. По ме ну то је и да 
је прет ход не го ди не по се тио сво ју род би ну и при ја те ље у Ли ци.

Од тог тре нут ка Јо ван Бла го је вић, уред ник Го лу ба, пра тио je из ве шта-
ва ње аме рич ких, ен гле ских, срп ских и цр но гор ских ли сто ва и ча со пи са о 
Те сли ном на уч но и стра жи вач ком ра ду и оства ре ним ре зул та ти ма, али и о 
за ни мљи вим де та љи ма из ње го вог жи во та и о то ме оба ве шта вао чи та о це. 
Та ко су они са зна ли да на уч ник по ти че из јед не срп ске све ште нич ке по ро-
ди це, чи ја је гла ва бив ши го спић ки па рох Ми лу тин Те сла увек ужи вао огро-
ман углед код на ро да у Ли ци, а и да је, ина че, у бли ском срод ству с ве ли ким 
и углед ним по ро ди ца ма Бу ди са вље вић и Ман дић. Пред ста вље но им је и то: 
да је Те сла ге ни ја лан на уч ник ко ји је из у мео број не про на ла ске у обла сти 
елек тро тех ни ке, да су ње го ва на уч на до стиг ну ћа до при не ла тех нич ко-тех-
но ло шком на прет ку и ин ду стриј ском раз во ју ци ви ли за ци је, као и да је због 
свог не мер љи вог до при но са сте као огро ман углед и сла ву у це лом све ту. 

Број об ја вље них на пи са ни је ве ли ки (укуп но 18 и јед на пе сма) и ва ри ра 
од го ди не до го ди не. Ве ћи на тек сто ва об ја вље на је у по след њој де це ни ји 
XIX ве ка, јер је у том пе ри о ду на уч ник ре а ли зо вао мно го број не екс пе ри мен-
те по ве за не с раз во јем ра свет ног си сте ма и на па ја ња све тиљ ки без жи ца, 
до би ја њем пра вил них елек трич них и ме ха нич ких осци ла ци ја, ис тра жи ва-
њем у обла сти ме ди ци не, раз во јем бе жич ног пре но са енер ги је и сиг на ла. 
Го ди не с нај ви ше за сту пље них на сло ва су 1892, 1895, 1896. и 1902 – чак три, 
за тим 1898. и 1899. са два и 1890, 1894. и 1901. са јед ним. Ана ли зи ра ју ћи ове 
број ча не по дат ке, мо же се за кљу чи ти да су оства ре ни ре зул та ти Те сли ног 
ра да и ис тра жи ва ња увек би ли раз лог при ре ђи ва ња при год них тек сто ва о 
ње му у ча со пи су.
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Пу бли ко ва ни на пи си би ли су са же ти, го то во на ни воу ин фор ма ци ја и 
без мно го на уч них и струч них по да та ка. По не кад су би ли и тех нич ки не пре-
ци зни. Раз ло ге тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су број на Те сли на ис тра жи ва-
ња и оства ре ни екс пе ри мен тал ни ре зул та ти би ли и но ви и не по зна ти у то 
до ба, а што је че сто би ло не ра зу мљи во не са мо но ви на ри ма и из ве шта чи ма 
број них ли сто ва и ча со пи са, не го и на уч ни ци ма и ин же ње ри ма у Аме ри ци 
и Евро пи. 

Зна чај ну уло гу у по ли тич ком, кул тур ном, про свет ном, али и у дру гим 
сег мен ти ма жи во та и де ло ва ња Ср ба на про сто ру Ау стро у гар ске мо нар хи је 
има ла је штам па – ли сто ви и ча со пи си, пу бли ко ва ни ћи ри ли цом и ла ти ни-
цом. За то је и ра зу мљи во што је у то до ба сва ки, па и нај ма њи успех ко ји 
би по сти гао Ср бин у Евро пи или Аме ри ци био не са мо у он да шњој јав но сти 
ја ко за па жен, већ у знат ној ме ри и ис ко ри шћен ка ко би се на шем на ро ду 
до ка за ло да мо рал на и ин те лек ту ал на сна га Ср ба ни је за пот це њи ва ње. На 
тај на чин, та да шња штам па је ди за ла дух срп ског на ро да и ја ча ла свест о 
ње го вој вред но сти. И ча со пис Го луб је то све срд но чи нио. С по но сом и пи-
је те том увек је ис ти ца но да је Те сла срп ског по ре кла и да је он је дин стве ни 
ге ни је чи ја су ве ли чан стве на де ла би ла из у зет но вред но ва на и по што ва на 
од та да шње на уч не, струч не, као и ши ре јав но сти. 

На пи си о Ни ко ли Те сли пу бли ко ва ни у сом бор ском Го лу бу има ју сво ју 
исто риј ску вред ност и дра го цен су во дич за но ва са гле да ва ња на уч ни ко вог 
жи во та и де ла. При ку пље ни но вин ски тек сто ви на срп ском је зи ку, не ве ли ки 
по свом оби му, до при нос су све о бу хват ном об је ди ња ва њу ова кве би бли о-
теч ке гра ђе и јед на но ва, ре фе рент на тач ка за све оне ис тра жи ва че, а пре све га 
за исто ри ча ре на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је, ко ји ће у бу дућ но сти из у ча ва ти 
и про ду бљи ва ти слич не те ме. 
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ON NIKOLA TESLA IN THE JOURNAL GOLUB 
On the occasion of 140 years since the foundation of the illustrated journal Golub (1879–

1913) 

S u m m a r y 

Until 1889 no printed sources published in Serbian wrote about Nikola Tesla. First 
articles on him and his work were published in Serbian in the journals in the Austrian-
Hungarian Empire: Branik and Starmali from Novi Sad and Srpski glas in Zadar. 

At the beginning of 1890 other Serbian dailies and weeklies started writing about 
Nikola Tesla thus introducing him and details from his personal and scientific life to our 
public. One of these journals was the illustrated journal for Serbian youth Golub from 
Sombor, which published the first text about Tesla in the August of 1890. The number 
of published articles is not great (the total of 18 articles and one poem) and it varied from 
year to year. These were short but informative texts which aimed at informing younger 
generations about the famous Serbian scientist and inventor, to present his inventions 
and experimental achievements, to present texts written about him in American, British 
and other press, but also to point to interesting details from Tesla’s life. 

Although Golub was an illustrated paper for literature, education and entertainment, it 
also had a huge political influence because it contributed to the awakening and strengthening 
of the national awareness of the Serbian nation, it empowered the idea of a community 
and connected the nation with its mother tongue on the unstable Balkan stage of that 
time. It was always emphasized proudly that Nikola Tesla had Serbian origin and that he 
was a unique genius whose glorious work was extremely valued and respected by the 
scientific, professional and general public at that time both in America and in Europe. 

The collected texts in Serbian published in the journal Golub from Sombor, not 
long in their volume, are still a contribution to a comprehensive collection of such library 
material and a new reference point for all those researchers, primarily historians of science 
and technology who will in the future research such topics in more detail. 
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