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Одабрана документа о Николи Тесли
из фондова Aрхива Србије и Црне Горе
Прослава 150-годишњице Николе Тесле повод је да се и Архив Србије
и Црне Горе осврне на ову знамениту личност посвећујући јој у целини рубрику Документи у двоброју часописа Архив за 2006. годину. Теслина заоставштина, укључујући и разне његове списе, чува се у Музеју Николе Тесле у Београду. Архив СЦГ, односно раније Архив Југославије, поседују
мању количину докумената која се односе било посредно или непосредно
на Теслу, а настали су радом државних институција Краљевине Југославије
и социјалистичке Југославије. Највећа количина и најзанимљивија документа настала су радом Посланства КЈ у Вашингтону – фонд АЈ (371) и Генералног конзулата КЈ у Њујорку – фонд АЈ (449), чији су представници имали непосредне контакте са Теслом. О томе су извештавали надлежне државне установе у Југославији, пре свега МИП (чија је грађа за време Другог
светског рата углавном страдала, тако да ови извештаји у фонду нису сачувани). Осим ових институција, поједина документа налазе се и у следећим
фондовима: Краљев Двор – АЈ (74), Министарство просвете и културе КЈ –
АЈ (66), Савет Академија наука и уметности СФРЈ – АЈ (55), Збирка Саве
Косановића – АЈ (83).1

1

Збирка Саве Косановића, Теслиног сестрића, садржи врло мало докумената о Тесли,
пре свега поједине часописе који су донели чланке посвећене Тесли. Највероватније је
да су грађа и преписка о Николи Тесли издвојене из заоставштине С. Косановића и
предате на чување у Музеј Николе Тесле за чије оснивање је изузетно заслужан Сава
Косановић.

154

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2006.

Посланство у Вашингтону – Министарству иностраних послова
1. Oktobar 1926.
Pov. Br. 422
Predmet: Predaja Ordena Sv. Save g. N. Tesli2
Ministarstvu Spoljnih Poslova, Generalna Politička Direkcija, Beograd
Pošto sam, u poslu Ministarstva Finansija morao poći u Njujork, to sam iskoristio tu prigodu, da lično predam Orden Sv. Save I. St. G. Nikoli Tesli, našem
učenjaku svetskoga glasa. Ja sam bio odlučio dati tom prigodom jedan banket u
njegovu počast, na koji bih pozvao neke naše viđenije ličnosti i neke uplivnije
Amerikance, te sam u tu svrhu pisao Generalnom Konzulatu, da preduzme potrebne korake: nu g. Konzul Stanojević me je obavestio, da g. Tesla ne želi nikakvog ceremonijala, ni publiciteta, nego je pozvao mene i g. Konzula na večeru u
hotel Pensilvanija, gde stanuje, pa da mu tom prigodom predam orden što je i
učinjeno 26 Septembra.
G. Tesla je bio vrlo radostan kada sam mu predao orden. Tom prigodom,
on koji živi vrlo povučen i skromno, vrlo razgovorljiv, te je pokazao, da u toliko
godina boravka u Americi, a retko kada je u dodiru s našima, da je u njemu ostala
čista i potpuna srpska duša. Začudio sam se kada se je stao natjecati sa mnom u
ponavljanju na izust naših narodnih pesama. Ama bilo bi se reklo da je jučer
došao iz Like. Tom prigodom poveo se je razgovor de omnibus et de quibusdam
allis3, te sam opazio, da je svestrano naobražen, pa da ljubi ne samo znanosti i filosofiju, nego i lepu knjigu. Po naobrazbi stoji visoko nad profesorom Pupinom,
ali je razlika u tome što je Pupin posve normalan, skoro bih rekao prepraktično
normalan, dočim Tesla pokazuje tu i tamo po koju abnormalnost, da ne bi
pogrešila stara poslovica: nullum magnum ingenium sine quodam dementiae gradu.4 Svakako je Tesla jedan od najzanimljivijih ljudi što sam ih u životu sreo. Nema sumnje da je on kao teoretičar danas najveći elektrotehnik na svetu, jedna vrsta modernog Arhimeda, koji je previše glavom u teoriji, ali ne uspeva kao Arhimedes u praksi, te se drugi okorišćuju plodovima njegovog uma. On i ne mari za
bogatstvo, te živi vrlo čedno, a najveća mu je zabava hraniti golubove, kojima po
noći prosiplje hranu pod strehe, gde spavaju, a kljaste leči kod kuće. Ide rado
također u kino-teatre. Izbegava društvo, naročito žensko. Voli njegovo
veličanstvo našega Kralja, i želi da mu se o njemu pripoveda, jer veruje u njego-

2

3

4

Извештај посланика Краљевине СХС у Вашингтону Анте Тресић-Павичића, који је ову
дужност обављао од 1922. до 1927. Архив Југославије, Посланство Краљевине Југославије у САД – Вашингтон (371), ф – 62, Досије Николе Тесле.
“О свему и још о нечем другом“ (О свему и свачему). Albin Vilher, Latinski citati, Novi
Sad 1980, 70.
Очигледно се мисли на латинску пословицу “Nullum magnum ingenuim sine mixtura dementiae fuit“ (Ниједан велики дух није био без мало безумља). Исто, 196.
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ve velike vladarske sposobnosti i nada se da će se naša država i naš narod pod
njim sretno razviti.
U našim narodnim sporovima stoji na visini naših najnaprednijih državnika.
Veli: sin sam srpskog pravoslavnog popa, i matere Srpkinje, ali smo mi u Lici sa
Hrvatskim katolicima živeli u najboljem skladu, i nije bilo nikakove mržnje u narodu, dok je nije posijala politika s visoka. On je sačuvao i sada te iste osećaje.
Još se uvek nada da će mnoge od svojih teorija staviti u praksu i dati
čovečanstvu takova otkrića, da će promeniti celi život na zemlji i učiniti ga nesravnjivo ugodnijim. Kada se zanese u to carstvo znanja i mašte, govori pesnički
i sa potpunim uverenjem, kao da su te stvari već gotove. Moguće da su po zakonima matematike i fizike moguće, ali i ako je on prvi otkrio i dokazao mogućnost
prenosa električnih sila, na velike daljine, on ipak nije to stavio u praksu, nego su
se drugi, njegovi đaci, okoristili njegovim izumima. Njemu je sedamdeset godina, ali izgleda kao da mu je pedeset, pa se ne бoji da ne bude imao vremena da
oživotvori svoje velike osnove. Čezne za domovinom, ali još više za znanošću,
pa veli da nema kada izići iz svoga laboratorija. Veli da bi se još sada pohrvao sa
kojim mladićem od dvadeset; a tako i izgleda. Kada ga se pita, kako je održao takvu svežinu, odgovori: abstine, abstine! Pa šapne na uho, da se je uvek držao daleko od žena i i očuvao devičanstvo. On veruje da mu je to očuvalo fizičke i umne snage, i ako ne spava, kako on veli, nego jedan najviše dva sata na dan.
Kada se čovek s njim rastaje, ima utisak da je bio u društvu jednog vanrednog čoveka, kakvih ima malo na zemlji, koji umom zadivljuju, a manama obvezuje i čini sebe simpatičnim, kao malo dete.
Poslanik

Генерални конзулат у Њујорку – Министарству иностраних послова

15. januar 1932.
Pov. Br. 187
Sadržaj: odlikovanje N. Tesle Jug. krunom I reda
MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA
ODSEKU ZA PROTOKOL
BEOGRAD
U odgovoru na akt Ministarstva od 9. 12. 1931. godine Prot. Br. 3141 Kr.
Gen. Konzulatu5 čast je vratiti mu priloženi revers za orden i povelju jugosloven-

5

Извештај Генералног конзулата у Њујорку, АЈ, Генерални конзулат Краљевине Југославије у Њујорку (438), несређена грађа.
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ske krune I reda, uručene g. Prof. Nikoli Tesli, koji je neobično obradovan odlikovanjem, kojim ga je Nj. Veličanstvo Kralj blagovolelo počastiti.
G. Tesla je mislio da se takove počasti davaju samo velikim vođama i slavnim generalima, pa pita čime je on zaslužio tako visoko odlikovanje. Sa zadovoljstvom je primio na znanje da mu je to dato kao priznanje za velike njegove
zasluge na polju znanosti.
Vice konzulu Zaneli, koji je poslat da mu u stanu uruči orden i povelju, izrazio je svoje ogorčenje na razne postupke g. Markonija, koji godinama neovlašteno svojata i upotrebljuje njegove izume, izvlačeći iz njih za sebe slavu i materijalne plodove. G. Profesor najavljuje nova otkrića, koja će da budu od nedogledne
koristi za napredak i zadovoljstvo čovečanstva, pa dosledno i naše Jugoslavije.
Briljantno fizičko stanje i svežinu svoju g. Profesor pripisuje racionalnom
načinu njegova života, pa se opravdano nada da će doživeti duboku starost i imati
vremena da obaspe čovečanstvo novim darovima njegova Genija.
P. n. Generalnog Konzula
Dr Pero V. Zanela
Vice Konzul
Посланство у Вашингтону – Министарству иностраних послова
17. april 1936.
Gospodine Pomoćniče:
Odbor za proslavu 80-godišnjice Nikole Tesle uputio mi je dne 27. marta t.
g. pismo kojim me moli da obrazujem sličan odbor u Sjedinjenim državama6. Ja
sam na ovu tražnju odgovorio sa pismom kojeg imam čast priložiti, a iz kojega
ćete moći da vidite kako ova stvar stoji.
I ako nije verovatno da će se ovde moći osnovati sličan odbor i odpočeti
akcija kakovu žele gospoda od Odbora za proslavu, ja ipak smatram da bi bilo
potrebno da se gospodinu Nikoli Tesli pokaže puna pažnja naše zemlje prigodom
njegove 80-godišnjice. U vezi s time imao bih čast predložiti da se gospodinu Nikoli Tesli odlikuje jednim visokim našim odlikovanjem.
Napominjem da je gospodin Tesla još 1931 godine posednik Jugoslovenske
krune stepena. Prema tome ostao bi samo izbor između Belog orla 1 stepena, ako
bi se ovim odlikovanjem htelo dati gospodinu Tesli nacionalno priznanje, i Svetog Save I stepena, ako bi mu se time želelo odati priznanje za njegov naučni rad.
6

АЈ- 371, ф-62, Досије Николе Тесле. Извештај Константина Фотића Министарству иностраних послова.
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Moje bi mišljenje bilo da bi gospodina Teslu trebalo odlikovati Belim orlom I stepena i time istaći njegove zasluge ne samo na naučnom nego i na nacionalnom polju.
Izvolite primiti, gospodine Ministre, i ovom prilikom izraz mog osobitog
poštovanja.
Poslanik
Gospodinu Vladimiru Martincu,
Ministru Pomoćniku,
Beograd
Посланство у Вашингтону – Одбору за прославу 80-годишњице Николе Тесле
Odboru za proslavu
80-godišnjice Nikole Tesle,
Beograd, Miročka 4
17. aprila 1936.
Mnogopoštovana gospodo:
Dozvolite pre svega da Vam najsrdačnije zahvalim na mom izboru za člana
Počasnog odbora za proslavu 80-godišnjice Nikole Tesle.7 Ja se sa osobitim zadovoljstvom primam toga mesta, samo ne znam, uz najbolju volju, koliko ću
moći da Vam ovde po tom pitanju poslužim.
Organizovanje jedne proslave, slične onoj kakovu Vi želite da održite u domovini, nemoguće je ovde zamisliti bez dogovora i slaganja sa samim slavljenikom. Tesla, međutim, kako danas stoje stvari, na to nikako pristati neće. Prigodom našeg poslednjeg razgovora, pred par nedelja u Njujorku, kazao mi je da on
ne želi nikakovih proslava, ni ovde ni u zemlji, specijalno ne u vezi sa njegovom
80-godišnjicom.
Pored ove izjave koju je dao meni, poznato mi je da je Tesla govorio u
istom smislu i drugim svojim prijateljima.
Ja ću pokušati da po ovom pitanju ponovno razgovaram sa Teslom. Ali, koliko sam to do sada mogao videti, teško verujem da ću uspeti da na njega mnogo
po ovoj stvari delujem. Gospodin inž. Boksanu sigurno će biti poznato kako Tesla zazire od javnih manifestacija u vezi sa njegovim imenom i može da Vam objasni kako ga je teško sklonuti da po nečemu izmeni svoje mišljenje. Verujem
ipak da će biti sporazum sa time da Institut koji ima da se osnuje nosi njegovo ime.
7

Одговор посланика Краљевине Југославије у Вашингтону Константина Фотића Одбору
за прославу 80-годишњице Николе Тесле поводом њиховог предлога да се прихвати
чланства. Фотић је био посланик у САД од 1935. до 1944. АЈ-371, ф-62, досије Николе
Тесле.
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Osim toga hteo bih da Vam skrenem specijalno pažnju na još jednu
činjenicu. Uzev u obzir veoma teške materijalne prilike pod kojima danas žive
naši emigranti, ne znam koliko bi bila oportuna i koliko bi mogla da ima uspeha
jedna akcija oko sakupljanja priloga za jednu instituciju kojoj bi sedište bilo van
ove zemlje.
Na svaki način ja ću imati čast da Vam po ovom pitanju ponovno pišem
kroz nekoliko dana.
Molim vas izvolite primiti, mnogopoštovana gospodo, i ovom prilikom izraz mog osobitog poštovanja.
Poslanik
NACRT PROGRAMA PROSLAVE 80-GODIŠNЈICE NIKOLE TESLE8
Koja će se održati od 28 do 31 maja 1936 u Beogradu
28 maja
8–9 Predavanja o Nikoli Tesli u svim školama i kulturnim društvima u celoj Jugoslaviji
10–12 Svečana Akademija u velikoj dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta.
Akademiju otvara Pretsednik Odbora za proslavu, g. inž. Ranislav M.
Avramović. Pozdrav gostiju i čitanje pozdravnih telegrama Nj. V. Kralju Petru II
i Nikoli Tesli. Pretsednik daje zatim reč Pretsedniku Društva za podizanje Instituta Nikole Tesle, g. prof. Bogdanu Gavriloviću, koji govori o Tesli i njegovom
značaju za nauku i tehniku i o zadatku Instituta Nikole Tesle. U ime Akademije
nauka govori Milutin Milenković. Zatim govori stranih delegata. Zabavni deo,
koji izvode Radničko pevačko društvo „Nikola Tesla“ i Akad. pevačko društvo
„Obilić“.
12–15 Ručak na Avali u čast gostiju
15–18 Manifestaciona priredba za narod na igralištu B. S. K. (Detaljni program
ove priredbe utvrdiće se još)
20 – Svečani banket
29 maja
10–12 Predavanja naših i stranih delegata o Teslinim delima i o razvitku elektrotehnike u Jugoslaviji, o hidrotehničkim radovima u Jugoslaviji itd, a sve u vezi sa
Тeslom i njegovim pronalascima. Predavanja će se održati u svečanoj sali
Inženjerskog doma u Beogradu.

8

АЈ-371, ф-62, досије Николе Тесле.
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17–19 Popularna predavanja o Tesli sa navođenjem eksperimenata Teslinog obrtnog polja, svetlosnih fenomena i efekata „Teslinih struja“, demonstracije rezonancije, izvođenje raznih kretanja pod uticajem radiotalasa.
14–19 Izlet na Oplenac. Polaganje venca na grob Nj. V. Blaženopočivšeg Kralja
Aleksandra Ujedinitelja, od strane Odbora za proslavu.
20–23 Svečana pretstava u Narodnom pozorištu
30 maja
10–12 Razgledanje fakulteta, električne centrale, radiostanice, Muzeja princa Pavla, Etnografskog muzeja itd.
17–19 Predavanja stranih i naših delegata o Tesli i njegovim delima u svečanoj
sali Tehničkog fakulteta.
20 – Banket u svečanoj sali Inženjerskog doma (priređuju: UJIA – sekcija Bgd,
beogradska radiostanica i Savez električnih preduzeća).
31 maja
Ispraćaj gostiju. Ekskurzije na Jadran, Sloveniju i Južnu Srbiju.
Br. 1154

2. jula 1936.

Посланство у Вашингтону – Генералном конзулату у Њујорку
Gospodine Generalni konzule9
Od Kraljevskog poslanstva u Parizu primio sam pod današnjim telegram
sledeće sadržine:
„Izvestite Nikolu Teslu da jugoslovenska omladina u Parizu organizuje 7
og jula svečanu akademiju u njegovu počast pod patronažom Juliot Curie i Kraljevskog poslanika. Pretsedava rektor univerziteta. Profesor Дarmois predaje o
Tesli izvodeći njegove eksperimente. Organizatori žele imati Teslin telegram pozdrav francuskoj naciji i jugoslovenskoj omladini, koji bi se pročitao na akademiji. Simić“.
Dostavljajući Vam prednje čast mi je zamoliti Vas, gospodine generalni
konzule, da izvolite odmah postupiti po gornjem predmetu i izvestiti me o rezultatu.
Izvolite primiti, gospodine generalni konzule, uverenje o mome osobitom
poštovanju.
Poslanik
Gospodinu
G-nu Radoju Jankoviću,
Kraljevskom Generalnom konzulu,
745 Fifth Avenue, New York, N.Y.

9

Исто. Порука Константина Фотића генералном конзулу у Њујорку.
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Br. 654
Predmet: Nikola Tesla

15. jula 1937. g.

Prilog: Ekspoze, dve kopije govora
i dve kopije akta i isečci iz govora
Ministarstvu inostranih poslova,
Političkom odeljenju, Beograd.
Na svečanom ručku koji je g. Nikola Tesla priredio povodom svog osamdeset prvoga rođendana ja sam mu predao ranije dostavljeno odlikovanje, Beloga
Orla I stepena.10 Kao priloge dostavljam govore kojim pozdravio u ime Kraljevske vlade kao i njegov ekspoze koje on, posle toploga i ganutljivoga iskaza zahvalnosti za pažnju ukazanu sa Najvišeg Mesta njegovog Zavičaja, pročitao pred
pretstavnicima američke štampe. Dotični ekspoze objavljuje prvi put poslednja
istraživanja i rezultate rada g. Nikole Tesle. On sam pridaje njima važnost prvoklasnih pronalazaka, kojima će se koristiti čovečanstvo i ponosi se da ih učinio
baš kao sin jugoslovenskog naroda. Predajući mi ovaj svoj ekspoze, g. Nikola
Tesla moli da on bude objavljen u našoj domaćoj štampi, pod uslovom da to objavljivanje nikako parcijalno nego u celosti.
Na istome ručku ovdašnji čehoslovački poslanik, g. Hurban, predao je g.
Tesli orden Belog Lava I stepena kao i diplomu počasnog doktora Praškog univerziteta. U svome pozdravnom govoru g. Hurban je rekao da se čehoslovački
narod diči velikim sinovima jugoslovenskoga naroda, smatrajući ih toliko isto
bliskim kao i svoje rođene sinove.
Cela ovdašnja štampa, sa New York Times na čelu, donela je velike komentare povodom osamdeset prve godišnjice g. Tesle, povodom odlikovanja kojima je nagrađen od svoga Zavičaja i od Čehoslovačke i povodom njegovih pronalazaka na polju kosmičkih zrakova i slanja energije na neograničene daljine.
Cela štampa podvlači Teslino jugoslovensko poreklo, ljubav njegove Domovine
za njega i njegovu ličnu privrženost za Zavičaj i narod kome pripada svojim
rođenjem.
Poslanik

10

Исто. Извештај посланика Константина Фотића о предаји ордена Николи Тесли који му
је додељен 1936. поводом осамдесете годишњице живота.
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Никола Тесла – кнезу Павлу
NLT HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE REGENT PAUL BGD
PRIMAJUĆI IZ RUKUH EKSELENCIJE KONSTANTINA FOTIĆA ORDEN BELOG
ORLA SA VELIKIM PONOSOM I ZAHVALNOSTI KLIČEM IZ DALJINE ŽIVIO
NJEGOVO VELIČANSTVO NAŠ LJUBLJENI KRALJ PETAR DRUGI I VISOKA
KRALJEVSKA OBITELJ“. „VAŠE VISOČANSTVO I DIPLOMATSKI POMOĆNICI
U VAŠEM PATRIOTSKOM RADU „ŽIVILA NAŠA DIVNA ZEMLJA YUGOSLAVIA I NJEZIN JUNAČKI NAROD. MOLIM DA ME SAD NESLAVI NEGO DA
POČEKA DOK IZVRŠIM ŠTO ROCKFELLER NIJE MOGAO. JOŠ SAM PUN SNAGE I NADE IPAK SVESTAN DA SVE ŠTO SE RODI MORA UMRETI. NU TU SUDBINU POSMATRAM FILOZOFSKIM RAVNODUŠJEM11.
NIKOLA TESLA

Посланство у Вашингтону – уреднику листа „Југославија“ у Чикагу

13. jula 1937.g.
Dragi gospodine uredniče:
Dostavljam Vam govor koje je Kraljevski Poslanik, g. Konstantin Fotić,
održao na svečanom banketu priređenom prilikom osamdeset prve godišnjice g.
Nikole Tesle u New Yorker Hotelu u subotu, 10. o. M.12 Gospodin Poslanik predao je tom prilikom g. Tesli orden Belog Orla I stepena, kojim je u ime Njegovog
Veličanstva Kralja Petra II odlikovan od Kraljevskog Namesništva. G. Poslanik
je održao priloženi govor koji, molim Vas, objavite u celosti u svome listu. G.
Tesla je odgovorio ganut ovom pažnjom Kraljevske Vlade i Zavičaja i uputio telegrafski tople, patriotske želje Njegovom Kraljevskom veličanstvu Knezu Namesniku, izražujući svoju sinovsku ljubav za jugoslovenski narod i svoju veru u
njegovu veliku budućnost. Tekst telegrama g. Tesle dostaviće Vam Kraljevsko
Poslanstvo čim ga objave listovi u Kraljevini.
U isti mah g. Tesli predao je od čehoslovačke Vlade g. Hurban,
čehoslovački Poslanik u Washingtonu, orden Belog Lava I stepena kao i diplomu
počasnog doktora Praškog univerziteta. G. Hurban je rekao u svome govoru da se
čehoslovački narod diči jugoslovenskim velikim ljudima kao svojim rođenim si-
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Теслин телеграм захвалности кнезу Павлу поводом пријема ордена Белог орла. АЈ,
Двор Краљевине Југославије (74), ф. 129.
Допис Растка Петровића, привременог отправника послова (због боравка посланика
Фотића у Њујорку) Посланства КЈ у Вашингтону, упућен Џону Паландеку (Ивану Паландачићу), уреднику листа Југославија и председнику Удружења исељеничке штампе
у Америци. АЈ-371, ф-62, Досије Николе Тесле.
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novima. G. Tesla mu je odgovorio izrazivši svoje divljenje za čehoslovački narod.
Tom prilikom g. Tesla je pročitao izveštaj o svojim velikim poslednjim
odkrićima, o kojima ste svakako čitali u američkoj štampi, u pogledu kosmičkih
zrakova, odašiljanja energije na beskrajne daljine, čime bi se moglo postići i
opštenje sa planetama ako na njima ima života.
Moleći Vas još jednom da o ovome donesete svoj izveštaj, objavljivši govor Gospodine Poslanika, srdačno Vas pozdravlja
Vaš
Rastko Petrović
Otpravnik poslova
Gospodinu John Palandechu
Uredniku Jugoslavije,
536 South Clark Street,
Chicago, III.

Посланство у Вашингтону – председнику владе и министру иностраних
послова Милану Стојадиновићу
16. novembra 1937
Str. Pov. Br. 465
Gospodine Pretsedniče,
Kao što sam imao prilike i lično Vam izložiti, čast mi je izvestiti Vas, Gospodine Pretsedniče, da se g. Profesor Nikola Tesla nalazi još uvek u teškim materijalnim prilikama.13 Osim dve poslednje novčane pošiljke, odobrene od Vas, ja
sam smatrao za potrebno da mu ovoga meseca uručim još četiri stotine dolara,
koliko mu je, prema njegovoj izjavi, potrebno za život.
Moleći Vas za odobrenje ovoga izdatka imam čast zamoliti Vas, Gospodine
Pretsedniče, za dozvolu da produžim u strogom poverenju izdavati i dalje g. Tesli
svakoga meseca ovoliku sumu radi izdržavanja.

13

Исто. Допис К. Фотића Милану Стојадиновићу.
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Moleći Vas za što skorije rešenje ovoga pitanja i telegrafski izveštaj o njemu, molim Vas, gospodine Pretsedniče, da primite izraze moga najdubljeg
poštovanja.
Gospodinu
G-nu Dr. Milanu Stojadinoviću,
Pretsedniku Ministarskog saveta i
Ministru Inostranih poslova,
Beograd.

Председник владе и министар иностраних послова Милан Стојадиновић –
Посланству у Вашингтону
Telegram od Ministarstva
Beograd, 4. decembra 1937.
Washington, 4. decembra 1937.
Lično za poslanika. U odgovor na vaše pismo Pov. Br. 465, saglasan sam
da se Tesli izdaje 400 dolara stalne mesečne pomoći.14
Str. Pov. Br. 2662
Stojadinović
Теслин поздрав одбору за конгрес Срба у Детроиту15
G. Nikola Tesla uputio je odboru za kongres Srba u Detroitu, koji će se
održati 4 i 5 juna, telegrafski pozdrav ovoga sadržaja:
„Želim najbolji uspeh Kongresu Srba jedinstvenih u borbi protiv nacizma i
svih njegovih pojava, jedinstvenih u slozi sa Hrvatima i Slovencima za Ameriku i
za Jugoslaviju. Ime naše danas tako visoko stoji da je svako raspirivanje
šovinizma ponižavajuće. Danas je čas da sa pameti za vjekove iskoristimo
veličanstvenu žrtvu i hrabrost koju naša braća u starom kraju dnevno prinose na
sreću svih Srba, Hrvata, Slovenaca, na sreću Balkana, Slovena i čovječanstva.“
Nikola Tesla

14

15

Исто. Касније ће помоћ бити повећана на 600 долара. Са окупацијом Југославије и одласком владе у емиграцију, свим службеницима су принадлежности биле умањене за
30%, па и помоћ Николи Тесли. Међутим, њему је врло брзо враћен првобитни износ
редовне помоћи.
Конгрес је одржан 4. и 5. јуна 1942. у Детроиту. АЈ–371, ф. 57.
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Никола Тесла – Свесловенском конгресу у Детроиту
December 5, 1942.
All Slav concert and war bond rally Michigan Committee American Slav Congress 900 Hofmann building Detroit Michigan16
Serbs Croats and Slovenes should lead in efforts for Uniting americans in the
first place American Slavs behind war effort if they want to be worthy of their
courageous brothers in the old country. Whoever works against unity regardless
what field it may be in helps the enemy. Slav peoples today are unsparingly sheeding blood in fight for ideal of manking. Slav peoples giving magnificant evidence of heir consciousness on battlefields so why should not we their broyhers accomplish the much lighter tasks in our work here for good of America and benefit of slav peoples from whom we originate. I wish you greatest in your rally and
future work.
Nikola Tesla

Посланство у Вашингтону –
Министарству иностраних послова југословенске владе у Лондону
8 januara 1943
Šifr. tel.
Ministarstvu inostranih poslova London
Doktor Tesla noćas naprasno preminuo. Molim odobrenje za sahranu o državnom
trošku.
Pov. Br. 11
Fotić

Председник југословенске владе у Лондону Слободан Јовановић
– Посланству у Вашингтону

Šifr. tel.

Iz Londona 12. januara 1943
Ovde 13. januara 1943

Veza Vaš telegram Pov. Br. 11

16

Конгрес је одржан под јаким утицајем левичарских удружења у Америци. Исто.
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Odobravam sahranu o državnom trošku. Kraljevsku vladu zastupati, bivši
Pretsednik vlade Bogoljub Jevtić.17
Pov. Br. 126
Jovanović

Посланство у Вашингтону – Министарству иностраних послова
југословенске владе у Лондону
13 januara 1943
šifr. tel.
Ministarstvu inostranih poslova
London
U odgovoru na vaš telegram Pov. br. 126
Vaš telegram dockan primljen. Tesla juče sahranjen. Pošto sam na pogrebu
zastupao Kraljevsku vladu to ne mislim saopštavati vaš telegram.
Pov. br. 15
Fotić

PREDLOG PROGRAMA KOMEMORACIJE DESETOGODIŠNJICE SMRTI
NIKOLE TESLE
1.– Komemoracija će se održati od 3–7 januara 1953 godine u celoj zemlji.
2.– Komemoracija u Beogradu održaće se 4 januara 1953 god. u 10 sati pre podne i predviđa se trajanje do 12 sati.
3.– Komemoracija u Beogradu održaće se u velikoj dvorani Kolarčevog univerziteta.
4.– Komemoraciju u Beogradu otvoriće pretsednik Državnog odbora Nikole Tesle –Pretsednik Saveta za nauku i kulturu FNRJ – Ministar Rodoljub Čolaković.
Prvi deo
Ostali govornici
Pretsednik Akademiskog Saveta FNRJ
Pretstavnik Tehničkog fakulteta Beograd
Pretstavnik Tehničkog fakulteta Zagreb
Pretstavnik Tehničkog fakulteta Ljubljana ili jedan

17

Богољуб Јевтић је у то време боравио у САД као члан делегације краљевске владе.
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Pretstavnik za sve fakultete
Pretstavnik Pošte, telegrafa i telefona
Pretstavnik Radio difuzije
Pretstavnik jugoslavenske narodne omladine
Pretstavnik Narodne tehnike
Drugi deo
Muzičko izvođenje Mozartovog Rekvijema od strane KUD „Branko
Krsmanović“ dopunjen sa horom KUD „Ivo Lola Ribar“ a pod dirigovanjem
kompozitora Babića.
5–. Na Komemoraciju u Beogradu pozvaće se određeni broj stranih stručnjaka
(10– 20). Ukoliko budu prisutni inostrani stručnjaci, potrebno je omogućiti im da
oni kažu nekoliko reči ukoliko za to izraze želju.
6.– Za komemoraciju potrebno je uputiti poziv i ličnostima po priloženom spisku.
7.– Potrebno je izraditi pozivnice na srpsko-hrvatskom jeziku, engleskom i francuskom jeziku.
8.– Uputiće se stručnim časopisima dopis sa kojim se pozivaju da u vremenu decembar–januar donesu u svojim stručnim časopisima članke ili nekrologe o Nikoli Tesli. Na primer „Tehnika“, „Elektrotehnički vesnik“, „Elektroprivreda“, „Radio amater“, „Narodna tehnika“ PTT itd.
9.– Uputiće se dopis radio stanicama Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje,Titograd, da organizuju kratka predavanja o životu i radu Nikole Tesle uoči
dana Komemoracije i to kako za tuzemstvo, tako i za inozemstvo.
10. – Uputiće se poziv Radio stanici Beograd da vrši prenos Komemoracije, koja
će se održati u Beogradu 4. januara 1953. g.
11. – Uputiće se poziv filmskim preduzećima da snime izvesne momente sa komemoracije.
12. – Uputiće se poziv Direkciji PTT za izdavanje jubilarnih maraka, koje će
imati dve različite boje, a istu sliku.
13.– Uputiće se dopis onim gradskim odborima i ustanovama koji bi imali doneti
odluku o davanju imena Nikole Tesle nekim velikim objektima, kao na primer za
naziv Hidrocentrale Vinodol. Isto tako uputiće se gradskim odborima Beograda,
Zagreba, Ljubljane, Sarajeva, Skoplja i Titograda, o određivanju naziva trgova,
ulica i parkova koji bi nosili ime pokojnika.
14.– Predlaže se da se izlije još jedna bista pok. Nikole Tesle kao ona poslata u
Beč, kako bi se mogla smestiti u velikoj dvorani Kolarčevog univerziteta za
vreme Komemoracije, kao i da se donese odluka o spomeniku Nikole Tesle
koji je izrađen od vajara Dolinara.
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15.– Predlagalo se da se prilikom 10 godišnjice smrti izrade plakete od metala sa
likom Nikole Tesle, ali se kroz diskusiju došlo do zaključka da se to izradi
prilikom proslave 100 godišnjice rođenja.
16.– Pred Komemoraciju daće se publicitet preko dnevnih časopisa „Borbe“,
„Politike“ i ostalih.

DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA INOSTRANE POSLОVE
PRAVNI SAVET
Pov. Br. 93-738
Beograd, 15 jula 1954
AKADEMIJSKI SAVET FNRJ
BEOGRAD
BELEŠKA18
Na dan 13 jula 1954 godine bili su po svojoj inicijativi profesori Univerziteta Pavle Miljanić i Aleksandar Damjanović i izneli mi sledeće:
Francuska je, na našu sugestiju, predložila međunarodnoj elektrotehničkoj
komisiji da se jedinica jedne elektrotehničke veličine nazove imenom „Tesla“. Za
našu zemlju bi bilo od velikog interesa da ovaj predlog bude usvojen, jer bi mera
„Tesla“ postala međunarodna mera, slično meri ampera ili volte, što bi podiglo
ugled naše nauke u svetu.
Međunarodna elektrotehnička komisija napravila je, povodom francuskog
predloga, anketu među članicama komisije.
Nacionalni komiteti izvesnog broja zemalja izjasnili su se u korist francuskog predloga i to: Francuske, Čehoslovačke, Izraela, Indije, Švajcarske, Holandije, Belgije, Finske, Švedske i Austrije. Izvesni nacionalni komiteti su se izjasnili protiv ovog predloga i to: Velike Britanije, Italije, Japana, Norveške, Nemačke
i Južne Afrike.
Najzad, izvesni nacionalni komiteti nisu uopšte odgovorili i to: Australije,
Brazilije, Argentine, Čilea, Danske, Kanade, Egipta, SAD, Mađarske, Poljske i
SSSR-a.
U septembru mesecu ove godine održava se sastanak Međunarodne
elektrotehničke komisije u Filadelfiji. Na dnevnom redu sastanka nalazi se i tačka
o pitanju davanja imena „Tesla“ pomenutoj elektrotehničkoj veličini.19
Iz naše zemlje trebalo je da na ovaj sastanak ode delegacija sastavljena od 8
članova dva profesora univerziteta i 6 pretstavnika preduzeća. Tehnička pomoć
SAD bila je obećala da naknadi putne i ostale troškove, ali je pre kratkog vremena otkazala obećanje.
18
19

АЈ, Савет Академија наука и уметности СФРЈ (55)–48–227.
Одлука о додели назива јединици електромагнетске индукције „Тесла“ донета је 1956.
на састанку у Минхену.
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Na kraju, profesori Miljanić i Damjanović zamolili su podršku Državnog
sekretarijata u pogledu pridobijanja što većeg broja nacionalnih komiteta zemalja
članica Međunarodne elektrotehničke komisije, kao i u pogledu odašiljanja naše
delegacije na pomenuti međunarodni sastanak u Filadelfiju.
Zaključak i mišljenje
Smatram da bi stvarno bilo korisno po ugled naše zemlje kao i nauke da se
ime „Tesla“ usvoji kao naziv za određenu elektrotehničku jedinicu.
S obzirom da će se ovo pitanje raspravljati na pretstojećem sastanku
Međunarodne elektrotehničke komisije u Filadelfiji, mislim da bi bilo neophodno
da naša delegacija bude prisutna na ovom sastanku. Ovo tim pre što je
prošlogodišnji sastanak Međunarodne elektrotehničke komisije održan u našoj
zemlji, te bi ova činjenica zajedno sa postojanjem pomenute tačke dnevnog reda
mogla da utiče da se ne učestvovanje naše delegacije negativno protumači.
Mada ne mogu da cenim koliko je delegata potrebno da sačinjava našu delegaciju koja bi išla na ovaj sastanak, mislim da bi trebalo najmanje dva delegata
da odu na pomenuti međunarodn sastanak. Broj od osam smatram preteranim.
U pogledu materijalne pomoći za odlazak delegacije uputio sam profesore
Miljanića i Damjanovića da se obrate na Sekretarijat SIV-a za poslove prosvete i
kulture, Komisiji za kulturne veze sa inostranstvom i Akademski savet.
Smrt fašizmu – sloboda narodu
ST/DM
Državni savetnik
Za inostrane poslove
Dr. Milan Bartoš
Dostavljeno:
Kabinetu druga Popovića
Mićunovića
I, II, III, IV, V odeljenju
Komisiji za kulturnu saradnju sa inostranstvom
SIV – Sekretarijat za prosvetu
Akademijski savet FNRJ

