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АПСТРАКТУМ: У чланку се на основу архивске грађе, штампе и
литературе прати рад Друштва „Никола Тесла“ на ширењу науке и технике и популаризацији имена и дела Николе Тесле током прве две деценије постојања. Анализирани су циљеви и активности, а посебна пажња је поклоњена идеологизацији у послератним годинама и тешкоћама у раду које су довеле до корените реорганизације Друштва.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Никола Тесла, Друштво, Институт, наука и
техника, научни допринос, признање, популаризација, идеологизација.

Име и дело Николе Тесле привукло је велику пажњу у српској стручној јавности још за живота великог научника. Генијални проналасци и њихова примена, а посебно запостављеност, борба са противницима око примата, неадекватно вредновање Теслиног научног доприноса у свету и недовољно знање о њему у земљи, довели су између два светска рата до деловања појединаца и институција на одавању признања Николи Тесли, правилном оцењивању његовог доприноса науци, спречавању приписивања његових открића другима и на „ширењу култа Николе Тесле“ у народу. Сведоци
напретка који је савременом свету доносио развој електротехнике и радиотехнике, припадници српске техничке интелигенције су осећали понос што
се тај развој темељио на открићима њиховог сународника и били незадовољни што се његов допринос запостављао, прећуткивао и приписивао другима. Зато су се трудили да Тесли одају признање, а светској и домаћој,
стручној и широј јавности представе истину о примату и значају Теслиних
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Рад је део пројекта (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (147039), који финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
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проналазака. Крајем 20-их и током 30-их година изашао је низ чланака и
књига и одржана су бројна предавања о Тесли и његовом раду, а највећи допринос је дао инжењер Славко Бокшан, један од најбољих познавалаца и
највећих бораца за правилно друштвено и научно вредновање Теслиног дела.1 У овом периоду су из универзитетских и научних центара Краљевине
СХС, односно Југославије, Тесли стигла и бројна признања и почасти (почасни докторат Београдског универзитета и Загребачког свеучилишта,
чланство у Српској краљевској академији итд.). Међутим, поред одавања
признања самом Тесли популарисање његовог дела требало је да допринесе
и развоју науке и технике уопште у научно-технички и привредно заосталој
средини каква је у то време била српска, односно југословенска. Теслино
порекло и светски научни реноме омогућавали су да се његово име као симбол научно-техничког развоја искористи да се ухвати корак са савременим
светом и приближи научним и техничким достигнућима „културних народа“. Оснивање научних установа са његовим именом, образовање младих
стручњака и подстицање научно-истраживачког рада кроз истицање његовог дела и доприноса светској науци, требало је да буде и добар пут за научни, технички и привредни напредак земље.
Са таквим мислима и намерама крајем 1935. године окупила се група
угледних београдских стручњака, инжењера, привредника и наставника
Техничког факултета и основала Друштво за подизање Института Николе
Тесле, чији је главни циљ био да се у Београду створи Институт за научна
истраживања и за практичну примену научних резултата из подручја електрицитета, који би носио име великог научника. Поред тога, Друштво је
требало да прославама, предавањима и публикацијама одаје признање Теслиним заслугама и да подстиче и помаже научни рад на пољу електрицитета на факултетима у Београду, Загребу и Љубљани давањем субвенција и
стипендија. Пошто су 10. јануара одобрена Правила Друштва, 26. јануара
1936. одржана је оснивачка скупштина на којој је за председника изабран
Богдан Гавриловић, професор Београдског универзитета и председник Српске краљевске академије, а за председника Управног одбора Павле Миљанић, професор Техничког факултета Београдског универзитета. Посебна
прилика да Друштво ода почаст Тесли и промовише његов научни допринос указала се већ 1936. поводом 80-годишњице рођења Николе Тесле. Тај
јубилеј је подстакао интересовање за његово дело, довео до многобројних
прослава, свечаних академија и предавања у земљи и иностранству и дао
повода за низ научних почасти и грађанских одликовања. Тесла је добио титуле почасног доктора универзитета у Паризу, Поатјеу, Греноблу, Прагу,
Брну, Грацу, Софији, Букурешту, а свечаностима су у неколико случајева
присуствовале и делегације Друштва. Друштво је било иницијатор и орга1

Види: Милован Матић, Тесла. Својатања, порекло, политичке игре, отворена питања,
Нови Сад 2006, 41–44.
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низатор обележавања Теслине 80-годишњице у Југославији и прославе у
Београду од 26. до 31. маја, на којој су учествовали бројни научници, техничари и привредници из иностранства који су у својим говорима и предавањима одали признање Тесли и истакли значај његових проналазака у научном и техничком развоју човечанства. Говори и предавања са прославе објављени су на српском, немачком, француском и енглеском језику у Споменици која је представљала прво издање тек основаног Друштва.2
Основни циљ Друштва остварен је 1939. године: 10. маја је донета, а
27. маја 1939. објављена Уредба којом је формиран Институт Николе Тесле
у Београду.3 За првог председника Већа Института изабран је Богдан Гавриловић, а за првог директора и за секретара Већа Славко Бокшан, чији је дугогодишњи рад на популаризацији Теслиног дела тако крунисан великим
успехом.
Иако је отварањем Института главни задатак извршен, постојала је потреба да се настави са радом, па је Друштво променило име у Друштво
„Никола Тесла“ за унапређење науке и технике, донело нова Правила и
проширило задатке и делатност. Према Правилима донетим јуна 1939, Друштво је требало да оснива месне одборе и повереништва и да делује на подручју целе Краљевине Југославије. Задатак Друштва је и даље био да прославама, публикацијама, предавањима и сличним приредбама одаје признање Теслиним заслугама и да подстиче научни рад на пољу електрицитета на
факултетима у Београду, Загребу и Љубљани, али и да у материјалу и новцу
помаже Институт Николе Тесле и да оснива и помаже друге научне и техничке установе.4 Средства за постизање циљева Друштво је прибављало
приходима од чланарине, добровољним прилозима, субвенцијама, дотацијама, легатима и приходима од разних публикација и приредаба. Чланови су
могли бити редовни – плаћали пуну чланарину, помагачи – плаћали делимичну чланарину, добротвори – лица и установе који би поклонили најмање
1.000 динара; велики добротвори – лица или установе који би поклонили
најмање 10.000 динара, и почасни чланови које је бирао Управни одбор. Дужност редовних чланова је била да заступају интересе Друштва и редовно
2
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Никола Тесла: Споменица поводом његове 80-годишњице, Београд 1936, 9-519; Наука и
техника, Часопис за научно обавештавање и унапређење науке и технике, бр. 1, Београд, јануар 1941, 3, 50–52; Музеј Николе Тесле 1952–2003, Београд 2004, 44–47; М. Матић, н. д., 44. Прослава је организована под покровитељством Почасног одбора којим је
председавао председник Владе Милан Стојадиновић, а чинили су га министри, привредници, инжењери, професори универзитета и др. Радни одбор су такође чинили
угледни јавни радници, председник је био инжењер Ранислав Аврамовић а генерални
секретар Славко Бокшан.
Уредба је објављена у Службеним новинама 27. маја 1939. и као посебно издање на енглеском: Statute with legal force for the Foundation and Organization of the Nikola Tesla Institute, Beograd 1939.
Архив Југославије (АЈ), Савет за науку и културу ФНРЈ, 317-76-108, Правила Друштва
“Никола Тесла“ за унапређивање науке и технике, бр. 17581, 2. јун 1939.
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плаћају чланарину, а право да учествују на скупштинама, да бирају и буду
бирани у управне органе, тј. у Управни одбор (председник, два потпредседника, два секретара, благајника и 13 чланова) и Надзорни одбор (председник и четири члана). Друштво је заступао председник, Управни одбор је одлучивао о свим текућим питањима, оснивао секције, месне одборе и повереништва, а скупштина је решавала о свим питањима из рада Друштва, о раду
Управног и Надзорног одбора, о буџету и правилима Друштва.5
Рад Друштва је и даље био везан за Институт Николе Тесле. Према новим Правилима, имовину Друштва је у случају престанка рада требало предати Институту, а по Уредби о оснивању, четири члана Управног одбора
Института били су чланови Управног одбора Друштва. Поред тога, Друштво је предлагало министру просвете првих десет „правих чланова“ Института, који су потом бирали још 40 „правих чланова“. Чланови су могли
бити и „дописни“ и „почасни“, чији број није био ограничен. Друштво је
имало обавезу да материјално помаже Институт, што је пре свега чинило
помажући изградњу нове зграде започете септембра 1940. на углу Битољске
и Карнеџијеве улице, са пространим лабораторијама и савременим инструментима на којима је требало да домаћи стручњаци врше истраживања у
области електрицитета и његове примене. Поред тога, Друштво је требало
да оснива и помаже друге научне установе, да даје стипендије и субвенције
за објављивање научних радова, да ради на ширењу „славе нашег генијалног човека“ и на унапређењу науке и технике, као предуслову напретка
привреде, земље и народа и „држања корака са другим народима“.6
Наредних година рад Друштва се одвијао кроз три секције: научнотехничку, финансијску и пропагандну. Пропагандна секција је радила на
ширењу организације, а научно-техничка секција на издавачкој делатности,
која је добила примаран значај у раду Друштва. На свечаној седници поводом Теслиног 84. рођендана 10. јула 1940, поред телеграма и срдачних честитки које су послате слављенику, донета је одлука да се покрену часопис
и Библиотека „Никола Тесла“. Друштво је од јануара 1941. покренуло месечни часопис за научно обавештавање и унапређење науке и технике Наука и техника, као свој орган, у којем су, поред чланова Друштва, сарађивали и други угледни научници, професори Београдског универзитета, академици, инжењери, професори средњих школа, државни чиновници, привредници итд. Часопис је доносио расправе, чланке, обавештења и приказе из
примењене математике, физике, хемије, биологије, геологије, палеонтологије, електротехнике, радиотехнике, жичних телекомуникација, машинства,
металургије, технологије и из индустрије, привреде, историје науке, и то
5
6

Исто.
Statute with legal force for the Foundation and Organization of the Nikola Tesla Institute,
10–16; Наука и техника, бр. 1, јануар 1941, 3–4; Исто, бр. 4, април 1941, 243–246; Музеј Николе Тесле, 45–46.
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пре свега оригиналне радове домаћих стручњака. Циљ је био да се подстакне унапређење науке и привреде у земљи и да се читаоци обавесте о савременим питањима науке, технике и привреде и то језиком и стилом разумљивим не само за стручњаке већ и за ширу образовану публику. Посебну циљну групу је чинила школска омладина за коју су постојале посебне повластице.7
У оквиру Библиотеке „Никола Тесла“, Друштво је на српском и на
страним језицима објављивало књиге и брошуре повезане са науком и техником, пре свега са делатношћу Института, електрицитетом, физиком и делом Николе Тесле. Један од циљева био је да се популаришу Теслина открића, прикаже његов значај у светским размерама, пруже докази да је он творац модерне електротехнике и спрече покушаји и тежње да се његова открића припишу другима.8
Новчана средства за издавачку делатност и остале активности Друштва обезбеђивала је финансијска секција. Претплата и продаја часописа
нису могле бити довољне за покривање трошкова, а нарочито за постизање
високог тиража и ниске цене ради приступачности читаоцима, па је приход
обезбеђиван прилозима пријатеља Друштва. Поједина предузећа и установе
су редовним и високим прилозима, делом за оснивање и изградњу Института Никола Тесла а делом за издавачку делатност, постали велики добротвори. Друштво је имало и приходе од чланарине, продаје часописа и књига,
претплате, Теслиних слика, маркица итд. Поред примања дотација, Друштво је и само помагало научним установама и појединцима: поред сталне
бриге о Институту Никола Тесла, 1940. дато је 5.000 динара Астрономском
друштву у Београду и 7.000 француских франака инж. Љубинку Милошевићу који се налазио у Паризу на специјалним студијама. 9
Друштво је фебруара 1941. одржало пету годишњу скупштину, на којој су приказани резултати рада током 1940. и у претходном петогодишњем
7

8

9

Наука и техника, бр. 1, јануар 1941, 4; Исто, бр. 4, април 1941, 246–253. Председник
Уређивачког одбора часописа био је председник Друштва Војин Ђуричић, министар у
пензији, секретар инж. Миливој Радоњић, а чланови: инж. С. Бокшан, директор Института Никола Тесла; професори и доценти универзитета инж. Александар Дамњановић,
др Стефан Ђелинео, инж. Владислав Јовановић, др Драгољуб Јовановић, др Радивоје
Кашанин, др Милан Луковић, инж. Павле Миљанић, инж. Никола Обрадовић, др Синиша Станковић; Никола Т. Петровић, директор Друге државне трговачке академије и
инж. Ђорђе Стејић, виши саветник Министарства ПТТ. Уредник часописа је био др
инж. Панта Тутунџић, професор универзитета.
Наука и техника, бр. 1, јануар 1941, 72; Исто, бр. 4, април 1941, 251–254. Прва књига
објављена у библиотеци био је рад Славка Бокшана, Полифазни систем и мотори наизменичне струје, у којем је Тесла приказан као творац модерне електротехнике.
Наука и техника, бр. 4, април 1941, 243–248, 254–255. Током 1940. скупљено је укупно
46.000 динара. Прилоге су дали: општина Новог Сада – 20.000 динара; Београдска задруга – 10.000; Бата, Борово – 10.000; Народна банка – 10.000; Електро Макиш – 6.000;
Цинкарна, Цеље – 1.000; Сартид, Београд – 1.000 динара итд.
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периоду, разрешени стари и постављени нови Управни и Надзорни одбор.
Постављени су нови циљеви и задаци, пре свега довршавање зграде и почетак рада Института Никола Тесла и организовање месних одбора преко којих би се наредних година подстакло извршавање постављених циљева.10
Међутим, Други светски рат је спречио остварење планова и прекинуо рад
Друштва и излажење часописа Наука и техника. Током рата је разорена започета зграда Института Никола Тесла и разнет је део набављених инструмената, а Друштво је остало без неколико угледних чланова и сарадника часописа.11
Рад на ширењу науке и технике је могао бити настављен тек по завршетку рата, и то у потпуно новим условима. Долазак Комунистичке партије
на власт и изградња новог политичког и друштвено-економског система довели су до промена у раду и структури Друштва Никола Тесла и часописа
Наука и техника.
Рад Друштва је званично обновљен почетком 1946, изабран је нови
Управни одбор, а нова Правила су одобрена фебруара 1946. Одредбе о правима и дужностима чланова, о средствима за постизање циљева, о саставу и
дужностима органа управе, остале су углавном исте, а задаци су само другачије формулисани. Друштво је требало да ради на унапређењу науке и
технике, помаже научне и техничке установе у земљи, издаје часопис и
стручне публикације у циљу научног обавештавања и ширења науке и технике, одржава везе са сличним установама и друштвима, подстиче и помаже научни рад на пољу електрицитета давањем субвенција и стипендија, да
прославама, публикацијама, предавањима и приредбама одаје признања Те-

10

11

Наука и техника, бр. 4, Београд, април 1941, 243–259. Председник Управног одбора је
остао В. Ђуричић, потпредседници др Милорад Ђорђевић (председник Београдске задруге и министар у пензији) и инж. Р. Аврамовић (помоћник министра саобраћаја у
пензији), генерални секретар инж. Славко Бокшан (директор Института Никола Тесла),
секретар инж. Миливој Радоњић (инжењер министарства ПТТ), благајник инж. Радомир Арсенијевић (директор Стандард електрика) а чланови су били и индустријалци
Влада Теокаревић, Душан Ристић, Тома Максимовић и други.
Наука и техника, бр. 5–6, Београд, мај–јун 1945, 320–321. Војин Ђуричић председник
Друштва од фебруара 1940. и почасни члан Већа Института умро је 1944, Милорад
Ђорђевић, потпредседник Друштва страдао је на Бањици 1943, а Михаило Петровић
Алас, члан Друштва и Института и сарадник часописа, умро је јуна 1943. после повратка из логора.
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слиним заслугама.12 Дакле, задаци су остали слични, осим што је престала
свака веза са Институтом Никола Тесла.13
Важна активност Друштва и даље је било издавање часописа Наука и
техника. У првом послератном броју за мај–јун 1945. уредништво је поновило да ће у часопису расправљати техничке и индустријске проблеме, обавештавати читаоце о најновијим тековинама науке и технике „културних
народа“, покушати да стручним али приступачним писањем заинтересује
што шире кругове друштва, подигне степен техничког образовања народа и
подстакне привредну обнову земље. Послератне прилике су диктирале да се
нагласи да ће се обратити „нарочита пажња огромном напретку који је у науци и техници постигнут у братској нам Совјетској Русији“ да би се кренуло путем „који су утрли њени велики синови“.14
Одавање признања Теслиним заслугама и популарисање његовог дела
заузимало је истакнуто место у деловању Друштва и писању Науке и технике у послератним годинама. Тесла је умро 7. јануара 1943. оставивши иза
себе бројне проналаске, идеје, планове, неправде, недоумице, мистерије и
нагађања. Један од најважнијих циљева Друштва био је и даље „борба“ за
правилно оцењивање његовог доприноса. Већ у првом послератном броју
објављен је текст Саве Косановића Последњи дани и смрт Николе Тесле, а
потом, најчешће поводом годишњица смрти или рођења великог научника,
објављивани су чланци и предавања домаћих научника и инжењера о Теслином животу и раду и превођени радови из страних часописа.15 Прикази12

13

14

15

АЈ, 317-76-108, Правила Друштва “Никола Тесла“, бр. 841/46, 6. фебруар 1946. За председника Управног одбора изабран је Сава Косановић, сестрић Николе Тесле и министар, за потпредседнике Никола Петровић и инж. Војислав Поповић, секретаре С. Бокшан и М. Радоњић, благајника Р. Арсенијевић, а за чланове В. Алексијевић, С. Бошковић, Вељко Петровић, Момчило Петровић, Радован Марковић и професори универзитета Војислав Мишковић, Милутин Миланковић, Илија Ђуричић, С. Ђелинео, Д. Јовановић, Р. Кашанин, П. Миљанић и Светозар Јовановић.
Рад Института Никола Тесла је обновљен још марта 1945. Сава Косановић, председник
Друштва “Никола Тесла“, изабран је 1946. и за члана Управног одбора Института и наговестио је да ће Институту припасти рукописи, библиотека и модели из заоставштине
покојног Тесле. Међутим, та намера није остварена. Институт је наредних година само
формално постојао и потом престао са радом, а његово име преузела је нова научна
установа, прилагођена потребама планске привреде (Музеј Николе Тесле, 46; 50 година
Електротехничког института Никола Тесла, 1, Београд 1989, 35; АЈ, Комитет за школе и науку ФНРЈ, 315-9-20).
Наука и техника, бр. 5–6, Београд, мај–јун 1945, 262–263. Састав Уређивачког одбора
часописа почетком 1946. био је сличан саставу Управног одбора Друштва: председник
је био Сава Косановић, секретар инж. М. Радоњић, а чланови инж. Р. Арсенијевић,
инж. С. Бокшан, др Стојан Павловић, Н. Петровић, инж. В. Поповић и професори А.
Дамњановић, С. Ђелинео, И. Ђуричић, Р. Кашанин, М. Луковић, В. Мишковић, С.
Станковић и Сретен Шљивић.
Наука и техника, бр. 5–6, мај–јун 1945, 263–267; Исто, бр. 12, децембар 1945, 762;
Исто, бр. 1, јануар 1946; Исто, бр. 3, март 1947, 153–157; Исто, бр. 7, јул 1947, 481–
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ване су нове домаће и стране књиге о Тесли и о техници уопште, са истицањем „правилних“ ставова, критиковањем грешака и упућивањем на литературу која „правилно“ третира поједине спорне проблеме из историје електротехнике и радиотехнике и Теслин допринос у овим областима.16
Објављивана су обавештења и извештаји о прославама и предавањима
која су разним поводима одржавана у земљи и иностранству. Посебно је
пропраћена прослава 90-годишњице Теслиног рођења 1946. Донете су белешке о прославама у Љубљани, Прагу, Паризу, као и детаљан извештај са
свечане академије на Коларчевом народном универзитету коју су организовале Српска академија наука, Београдски универзитет, Институт Никола
Тесла и Коларчев универзитет. На академији су говорили професори Богдан
Гавриловић, Милутин Миланковић, Павле Миљанић, Панта Тутунџић, предавања су одржали Војин Поповић, Владислав Јовановић и Александар Дамјановић (објављено у часопису), а Сретен Шљивић је демонстрирао Теслине експерименте са високим струјама у којима је користио „цев у облику
петокраке звезде која је светлела јасном светлошћу“. Поднет је предлог
(Миливоје Ракић) да се јединица електричног рада назове по Тесли и тако
ода признање његовом делу, на чему је Друштво наредних година радило.17
Друштво је наставило да популарише науку и технику и Теслино дело
и кроз Библиотеку „Никола Тесла“. До 1947. су објављене књиге о Тесли,
Мендељејеву, Њутну, Боровој теорији атома и другим великим светским и
совјетским научницима, а било је у плану да се поред нових публикација о
научним проблемима и великим научницима (Ломоносов, Лобачевски, Павлов, Лавоазије, радиоактивност, динамо-машина итд.) у сарадњи са Институтом објаве сва дела Николе Тесле на српском и неком страном језику.18
Новчана средства прикупљена од чланарине и поклона углавном су
трошена за објављивање часописа, чији је тираж временом растао (у почетку 2.500, потом 3.000, а 1949. године 4.000 примерака), а одржавана је ниска
цена ради приступачности публици. Размењиван је за многе домаће и стране научне часописе, тако да је априла 1949. у библиотеци Друштва било 94

16

17
18

490; Исто, бр. 8, август 1947, 686–688; Исто, бр. 6–7, јун–јул 1948, 465–470; Исто, бр.
8, август 1948, 552–557; Исто, бр. 10, октобар 1948; 697–698; Исто, бр. 3–4, март–
април 1951. Објављени су текстови и предавања А. Дамјановића, В. Поповића, Н. Петровића, П. Миљанића и преводи Петра Воеводина и других страних научника из часописа Електричество, Наука и живот, Nature итд.
Наука и техника, бр. 2–3, фебруар–март, 1949, 65–85; Исто, бр. 4, април 1952, 223–
226; итд. Приказане су књиге Војина Поповића, Славка Бокшана, Џона О`Нила (The
Prodigal Genius, New York 1944, у преводу: Ненадмашни геније, превео Милорад Ванлић, Београд 1951) и других аутора.
Наука и техника, бр. 8, август 1946, 637–646, 661–663.
Наука и техника, бр. 7, јул 1947, 488; АЈ, 317-76-108, План рада Друштва Никола Тесла. Аутори већине књига били су М. Миланковић и С. Бокшан, а библиотека је редовно рекламирана у часопису уз позив читаоцима на претплату.
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књига, 225 домаћа и 395 страна часописа. Поред издатака за издавачку делатност, годишње је дељено по десет Теслиних награда од по 2.000 динара
студентима технике у Београду, којима је давана и извесна сума за одлазак
на екскурзије. Друштво није имало секција нити подружница, иако је правилима било предвиђено да постоје. Број чланова је споро растао, од 130 –
1947. године, преко 280 фебруара 1948, односно 273 – 1949. године када је
извршена ревизија после које је остало свега 77 чланова.19
Кроз чланке и предавања о Николи Тесли, садржај Науке и технике и
пригодне прославе поводом разних годишњица, извршавани су основни задаци Друштва: јавност је упознавана са животом и делом великог научника
и чињени су напори да се његовом научном доприносу ода признање и прида прави значај. Међутим, ове прилике су коришћене и да се лик и дело Николе Тесле ставе у контекст нових политичких услова у земљи и посматрају
кроз идеолошке поставке југословенске комунистичке власти. У први план
су стављани Теслин „патриотизам“, „југословенство“ и, посебно, однос према народноослободилачкој борби и наводна подршка њеном вођству. С временом у текстове о Николи Тесли све се више увлачио идеолошки говор који је Теслу, његов начин живота и његово научно дело посматрао кроз марксистички шаблон класне борбе и актуелан хладноратовски сукоб са капитализмом и САД.
Идеологизација рада Друштва је била неминовна, а посебно је постала
присутна од 1948. године. Фебруара те године на годишњој скупштини је
одлучено да се не усвоји извештај Управног одбора у којем је закључено да
су извршени циљеви друштва и потом је упућен низ идеолошких оптужби
на рачун руководства Друштва и уредништва часописа. Изнето је да часопис „није вођен научном линијом дијалектичког материјализма, већ су се
кроз њега проткивале и идеалистичке концепције“. У њему, наводно, није
даван примат рубрици Из Совјетског Савеза, већ вестима из капиталистичких земаља, са „ненаучним тенденцијама“ да се тако створи утисак да су капиталистичке земље напредније и у предности над социјалистичким. Идеолошки говор је кулминирао у тврдњама да се у часопису хвале „капиталистички властодршци“ који су експлоатисали Теслу „до крајњих граница“ и
„згрнули милионе долара“ на основу његових патената, а оставили га да
умре као сиромах. Идеологијом опијени критичари су сматрали „да је и сам
Тесла целог свог живота водио борбу са тим капиталистичким експлоататорима“ те је, ради служења имену великог Тесле, ту „борбу“ требало наставити „у пуној мери“. Утврђено је да сву одговорност за „негативну оријен-

19

Наука и техника, бр. 7, јул 1947, 592; Исто, бр. 4, април 1948, 375; АЈ, 317-76-108, Извештаји Друштва Никола Тесла. Друштво Никола Тесла није било масовна организација већ научно друштво тако да није тежило бројности, што је била одлика Народне технике, масовне организације која је кроз масовност и на разне популарне начине ширила
техничка знања у народу.
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тацију“ Друштва и часописа сноси секретар друштва и уредник часописа
инж. Славко Бокшан, коме су следећи говорници на скупштини, по тада
устаљеном обичају, одмах нашли и многе друге грехе из прошлости. Осуђен је, без конкретних оптужби, његов рад после ослобођења, а посебно током окупације када му је „окупаторско издавачко предузеће „Југоисток“
штампало књигу Материја и енергија, са фашистичким поставкама и скроз
ненаучну“. Скупштина је донела закључак да таквом уреднику и секретару
нема више места у Друштву и часопису, те је тако из Друштва уклоњен један од оснивача, организатор, дугогодишњи руководилац и најактивнији
делатник, који је вероватно својим стручним, објективним и научним приступом представљао препреку за идеолошко заоштравање које је наступило
крајем 40-их година.20
Тако су Теслино име и дело, поред симбола за научно-технички напредак човечанства и ослонца у тежњи за техничким развојем земље, постали
оружје у пропагандној борби против „класног непријатеља“ и у борби за
афирмацију новог друштвеног поретка и режима у Југославији. Основне тезе је поставио Драгиша Ивановић, професор Београдског универзитета и истакнути члан Комунистичке партије, у два предавања која је поводом петогодишњице смрти Николе Тесле одржао на радију 7. и на Коларчевом народном универзитету 15. јануара 1948. У приказу предавања се каже да је
предавач применио дијалектички метод, посматрао Теслу када је дошао у
Америку и истакао чињеницу да су га „амерички капиталисти довели до
просјачког штапа“. Подсетио је да се по Теслиним проналасцима врши
електрификација земље и закључио да „нам је то (електрификацију – прим.
Д. Б.) дао Тесла и нови друштвени поредак“.21 Ове тезе су касније разрађиване и другачије представљане. Поводом 93 године од Теслиног рођења
20

21

Наука и техника, бр. 4, април 1948, 375. Види и: М. Матић, н. д., 45-48. Скупштина је
изабрала нови Управни и Уређивачки одбор. Председник оба одбора остао је Сава Косановић, за потпредседнике Управног одбора су изабрани професори П. Миљанић и С.
Шљивић, за секретаре доцент Борислав Лилић и асистент Мирко Стојаковић, за благајника инж. Р. Арсенијевић, а за чланове: академици М. Миланковић и С. Станковић;
професори С. Јовановић, И. Ђуричић, С. Ђелинео, Р. Марковић, Ђорђе Лазаревић; асистенти Косовка Костић, Ернест Стипанић и Владо Видовић; и Стеван Бошковић, генерал у пензији, инж. Радмило Петровић и инж. Константин Павловић. Главни и одговорни уредник је постао др инж. Борис Прикрил, секретар Уређивачког одбора Р. Арсенијевић, а чланови професори А. Дамјановић, С. Ђелинео, И. Ђуричић, М. Луковић, С.
Шљивић, П. Тутунџић, М. Ранојевић; доцент В. Поповић; асистенти Војин Дајовић, М.
Стојаковић, Зарија Булатовић, Божица Окрајинов и инж. Бранислав Ранковић. Потпредседник Управног одбора П. Миљанић се захвалио на поверењу и обећао да ће радити “по добијеним сугестијама и у духу живота и рада Николе Тесле“. (Исто, бр. 4,
април 1948, 376).
Наука и техника, бр. 3, март 1948, 287–288. Примедба да су амерички капиталисти довели Теслу до просјачког штапа коришћена је на скупштини Друштва месец дана касније, а приказ предавања, који је навођен као пример лошег рада уредништва, објављен у мартовском броју часописа, што оптужбе чини још бесмисленијим.
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уредништво је у јунском броју 1949. поручило да је Тесла стварао „водећи
борбу са капиталистима и околином која га није могла увек схватити“, а
умро „заборављен и гурнут од сурових америчких капиталиста, против којих је читавог живота водио борбу и који су на његовим проналасцима зарадили милијарде, захваљујући америчком капиталистичком експлоататорском систему“. Пропагандни поен је убиран тврдњом да је Тесла у последњим годинама живота остао доследан својим убеђењима и „одлучно и отворено изражавао своје симпатије према демократизму и напредним снагама у
свету, према Совјетском Савезу и НОБ народа Југославије“.22 Исти мотиви
су коришћени и надограђивани идеолошком маштом, догмама и фразама у
разним свечаним приликама. Приликом подизања споменика у Смиљану
почетком 1950. истакнуто је какав је став Тесла заузео према НОБ-у а какав
према „капиталистичком систему који почива на експлоатацији човека човеком“. Он је, наводно, могао да се „удружи са експлоататорима“ и да им се
„прода“, али је „син малог народа хтео да сачува своју слободу“, хтео је да
подари човечанству бољи живот а не „окове робовања профиту“, па је зато
био „у сталној борби са капиталистичким силама“ које су га ометале у раду.
Крајња консеквенца оваквог тумачења научног рада Николе Тесле била је
следећа: идеју преноса електричне струје без проводника Тесла је изразио
да би се сви користили њом као општим добром, што је „у супротности са
поретком приватне својине и узајамне конкуренције произвођача“, па би се
Теслина мисао могла остварити „једино у новом социјалистичком друштвеном поретку“!23
У таквим условима крајем 40-их и почетком 50-их година Друштво
Никола Тесла је наставило рад, посвећујући највећу пажњу часопису Наука
и техника. И даље је циљ био научно обавештавање и подизање техничке
културе читалаца, приказивање тековина науке у свету, нарочито у Совјетском Савезу, али све више је требало посвећивати пажњу унапређењу привредног и индустријског развитка земље, подстицању новаторства у фабрикама, повезивању са задацима петогодишњег плана и давању доприноса изградњи социјализма. Како је закључено на годишњој скупштини фебруара
1949, настојало се да се часопис „води линијом истинске, напредне науке,
тако да он у највећој мери одговара револуционарним променама у новој
Југославији, која изграђује социјализам“. Требало је да часопис буде спона
између најширих народних слојева и стручњака, који су најпозванији да тумаче разне проблеме, те је уредништво редовно упућивало позив научницима и инжењерима да сарађују да би допринели научном уздизању радних
људи, превазилажењу техничке заосталости земље и развитку народне привреде (поред осталог, подстицани су у хонораром од 250, а затим 300 динара по страни). Међутим, није се могла обезбедити сарадња довољног броја
22
23

Наука и техника, бр. 6, јун 1949, на корици.
Наука и друштво, бр. 2, фебруар 1950, 105–106 (из Српске ријечи).

Драгомир Бонџић, Друштво „Н. Тесла“ за унапређење науке и технике 1936–1954

121

квалитетних домаћих стручњака, те је штампан велики број превода, пре
свега из совјетских часописа, што је сматрано недостатком који треба отклонити. Стално је упућиван позив читаоцима за ширење круга читалаца и
претплатника, посебно међу школском омладином и масовним организацијама, што је поспешивано и ниском ценом (годишња претплата 400 динара)
и приступачним стилом писања. Број претплатника је 1950. порастао са
1.850 на 2.250, преко књижара је месечно продавано око 1.000 примерака, а
крајем године још 300 комплета. Сем појединаца, часопис су редовно набављале многе градске, школске и синдикалне библиотеке. Али, упркос напорима Друштва и подршци државних органа, часопис је временом почео да
нередовно излази и западао је у све веће финансијске проблеме.24
Друштво је и кроз друге активности радило на одавању признања Николи Тесли и откривању истине о значају његовог дела. У Библиотеци „Никола Тесла“ су припремане нове публикације (С. Бокшан о Тесли, М. Миланковић о оснивачима природних наука), а планирано је да се преведу и
Теслини аутобиографски записи. Код филмског предузећа „Звезда“ покренуто је снимање филма о животу и раду Николе Тесле, те је Друштво предало писану документацију и понудило помоћ стручњака током снимања. Почетком 50-их година предложено је да се једна од прометнијих улица у Београду назове Теслиним именом и да се подигне споменик „чиме би наш социјалистички главни град одао заслужено признање нашем великом проналазачу“. Посебна пажња је поклањана фалсификатима и приписивању Теслиних изума другима, па је домаћа штампа упозоравана на грешке, прегледане су стране публикације, упућивани протести страним издавачима, а домаћим предложено да пре издавања страних књига из историје електротехнике преводе пошаљу на преглед члановима Друштва. На бројним предавањима у земљи и иностранству су ширена знања о Теслином доприносу науци, а страним научним круговима је представљена иницијатива да му се ода
признање тако што ће једна електрична јединица носити његово име.25
Почетком 50-их година појавиле су се нове идеје и предлози за интензивирање активности Друштва на ширењу „истине о Тесли“ и одавању признања у земљи и у свету. Предлагано је побољшавање квалитета часописа,
издавање нових публикација и научног билтена, окупљање што више мла24

25

Наука и техника, бр. 2–3, фебруар–март 1949, 145–148; Исто, бр. 1, јануар 1950, позив
претплатницима; Исто, бр. 4, април 1950, 214–217; Исто, бр. 5–6, мај–јун 1951, 223–
227; АЈ, 317-76-108, Извештај Друштва. Састав Управног и Уређивачког одбора је редовно мењан, мењани су уредници и довођени са Универзитета и из привреде нови
чланови, углавном млади асистенти и инжењери. Током 1949/50. часопис је уређивао
Војин Поповић, а потом Ђорђе Ковачевић, Александар Долинар и Војислав Мл. Поповић.
Наука и техника, бр. 2–3, фебруар–март 1949, 147–148; Исто, бр. 4, април 1950, 216–
217; Исто, бр. 5–6, мај–јун 1951, 227–227. Са скупштина је упућиван телеграм Јосипу
Брозу Титу у којем су истицани задаци које је Друштво поставило као свој “допринос
бржем напретку наше социјалистичке домовине“.
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дих чланова, организовање јавних приредби и предавања и приказивање научно-техничких филмова у Београду и унутрашњости, и на крају, како су
правила и предвиђала, оснивање секција бар у републичким главним градовима, чиме би се изашло из локалних оквира и боље служило циљевима.26
Међутим, и предлагачима и осталим члановима је било јасно да све то превазилази снаге Друштва и да је неостварљиво. Појавиле су се нове установе
и органи који су се бавили проучавањем и популаризацијом имена и дела Николе Тесле, чиме је значај Друштва знатно смањен и његова улога измењена.
Постојала је намера да се наступајућим Теслиним јубилејима – 10-годишњица смрти 1953. и 100-годишњица рођења 1956. године – посвети значајна пажња и да се обележе на државном нивоу како би се одредило право
место Николе Тесле у научном свету, спречило запостављање и преузимање
његовог дела и упознала светска и домаћа јавност са значајем његовог доприноса науци. Стога је већ 7. јануара 1952. основан Државни одбор у који
су поред државних функционера ушли и инжењери и универзитетски професори, чланови Друштва Никола Тесла (П. Миљанић, А. Дамјановић, Ђ.
Лазаревић, С. Бокшан и други). Задаци Одбора су били да припреми прославе, организује предавања и филмске пројекције, појача изадавачку делатност, анимира стране научнике да допринесу прослави, а у домаћој јавности, посебно међу омладином, развије „култ према овом великом човеку“.
Требало је с једне стране развити широку научну делатност о Тесли и његовом раду, а с друге, у Београду подићи споменик, у већим градовима давати
имена већим улицама по Тесли, обновити његову родну кућу у Смиљану,
назвати неко место по њему, слати делегације стручњака на прославе у иностранству и развити међународну делатност да се јединици магнетне индукције да име Тесла.27 Одбор је преузео и бригу о Теслиној заоставштини која
је крајем 1951, залагањем Саве Косановића, пренета у Београд. Тако је децембра 1952. основан Музеј Николе Тесле као установа задужена за чување,
сређивање и проучавање заоставштине, прикупљање нове документације,
објављивање Теслиних радова и подстицање истраживања у научним областима у којима је Тесла стварао. У оснивању и покретању рада Музеја у
оквиру Државног одбора, поред Саве Косановића, важну улогу су имали
чланови и оснивачи Друштва, професори П. Миљанић, А. Дамјановић, И.
Обрадовић и В. Поповић.28

26
27

28

Наука и техника, бр. 5–6, мај–јун 1951, 227; Исто, бр. 6, јун 1952, 319–322.
Службени лист, бр. 2, 9. јануар 1952, решење председника Владе, бр. 5452, 7. јануар
1952; Политика, бр.14070, 10. јануар 1952, 3; Политика, бр. 14109, 24. фебруар 1952, 8;
Наука и техника, бр. 9, новембар 1952, 425–426; АЈ, 317-8-22; АЈ, фонд Саве Косановића, 83-10-65.
АЈ, фонд СИВ, 130-602-997, решење бр. 3809, 5. децембар 1952; АЈ, 83-28-97; Службени лист, бр. 59, 10. децембар 1952; Политика, 15. јул 1952, 1, 8. Опширније о заоставштини
Николе Тесле, оснивању и почетку рада Музеја: Музеј Николе Тесле, 17–60, 260–266.
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Друштво је учествовало у низу активности које је организовао одбор
крајем 1952. и почетком 1953. поводом 10-годишњице Теслине смрти. Држана су предавања и дискусије о Тесли, објављиване публикације, а на Коларчевом народном универзитету је крајем јануара одржана комеморација
на којој су говорили Родољуб Чолаковић, председник Савета за науку и
културу и представници научних и техничких установа. Штампи и радио
станицама је саветовано да јубилеј обележе пригодним чланцима и предавањима, а комеморација је преношена на радију и делимично снимана. Друштво је комуницирало са бројним страним научницима у вези са одавањем
признања Тесли, при чему је све присутније било питање давања имена једној електричној јединици по њему.29
Основне задатке Друштва, дакле, преузео је 50-их година одбор за комеморацију 10-годишњице смрти и прославу 100-годишњице рођења. Како
је закључено на годишњој скупштини јуна 1952, Друштву је припао задатак
да помогне напоре одбора, стави му све снаге на располагање и учествује у
остваривању његових задатака. Неколико истакнутих чланова је ушло у састав одбора, а Друштво је у наредним месецима, сем издавања часописа које је наилазило на све веће тешкоће, имало само споредну улогу.30 Овакво
стање је још више заоштрило проблеме, поставило питање самог постојања
Друштва и довело до његове темељне реорганизације средином 1954.
На скупштини у Загребу 6. маја 1954. спајањем Друштва Никола Тесла и Југословенског одбора за снимање филмова о Николи Тесли (основаног 20. децембра 1953. у Београду) настало је Југословенско друштво „Никола Тесла“ за унапређење науке и технике. Окосницу Друштва, поред истакнутих научника, сада су чинила електропривредна предузећа и стручњаци и радници запослени у њима. Промењена су и правила, проширен је програм рада, а организација и активности проширене на територију целе земље.31 После оснивања Савезне управе у Београду, средином 1954. форми29

30
31

АЈ, 83-28-97; АЈ, 317-6-17; АЈ, 317-7-21; Политика, 7. јануар 1953; Борба, 27. јануар
1953, 1. У оквиру обележавања 10-годишњице Сава Косановић је у бечком Техничком
музеју јуна 1952. открио бисту Николе Тесле, рад Ивана Мештровића, једна улица је
добила име по Тесли а Смиљану је поклоњена спомен-плоча. Септембра 1953. у Бечу је
организован конгрес са низом предавања из Теслиних области. Наука и техника, бр. 7,
септембар 1952, 325–328; Исто, бр. 9, новембар 1953.
Наука и техника, бр. 6, јун 1952, 319–322.
АЈ, Југословенски савез за ширење научних сазнања “Никола Тесла“, 660-1, Нова правила потврђена 19. јула 1954; Наука и техника, бр. 5–6, јун 1954; Тесла, орган Југословенског друштва “Никола Тесла“ за унапређење науке и технике, бр. 1–2, септембар
1954, 42–43. Почасни председник Друштва је остао Сава Косановић, председник Савезне управе био је директор Електросрбије инж. Никола Шили, а председник Савезног
пленума директор предузећа “Раде Кончар“ Винко Врпка. Чланови су, поред проф. Павла Миљанића и директора Музеја Николе Тесле Вељка Кораћа, били државни функционери и истакнути стручњаци из привреде (из фабрика Раде Кончар – Загреб, Новкабел – Нови Сад, Ваљаоница бакра – Севојно, Михаило Пупин – Београд итд.).
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рани су републички одбори Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, а касније и одбори осталих република. Друштво је оснивало пододборе за поједине крајеве, месне одборе у градовима и секције у предузећима.32 Од септембра 1954. уместо Науке и технике излазио је часопис Тесла који је требало да
задовољи интересе стручњака у привреди, али и ширег круга читалаца.33
После реорганизације задаци и циљеви Друштва су остали слични, али је
знатно измењен начин деловања. За разлику од ранијег периода, када су се
активности обављале углавном у Београду и у уском кругу научника и
стручњака, сада је делатност требало проширити на производну праксу у
којој су примењивана достигнућа науке и технике. Друштво је преко популаризације имена и дела Николе Тесле требало да ради на омасовљењу и активизирању чланства, повезивању са привредом, техничком васпитавању
радних људи у предузећима и на повећавању продуктивности рада. Наредних година чланови Друштва су обилазили предузећа, држали предавања,
организовали изложбе, приказивали научно-техничке и документарне филмове са циљем да шире науку и технику међу радницима и стручњацима у
производњи и да омасове организацију. Друштво је давало награде и стипендије успешним појединцима у области науке и технике и наставило да
објављује стручне публикације и приручнике. Поред приказивања научнотехничких филмова, укључило се у акцију за снимање уметничког филма о
Тесли за који је био расписан конкурс 1954. Са посебном пажњом су спровођене припреме за учешће Друштва у обележавању 100-годишњице Теслиног рођења 1956, што је била изванредна прилика да се у домаћој и међународној јавности истакне допринос модерној науци и да му се ода заслужено
признање.34
32

33
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АЈ, 660-1, Записници и стенографске белешке са седница Савезног и републичких одбора 1954; Наука и техника, бр. 5–6, јун 1954, 265–275; Тесла, бр. 1–2, септембар 1954,
44–45, 46, 47; Исто, бр. 3–4, новембар–децембар 1954, 28, 48; Исто, 5–6, јануар–фебруар 1955, 2–3, 47; Исто, бр. 7–8, март–април 1955, 39, 40; Исто, бр. 9–10, мај–јун
1955, 46; АЈ, 83-10-65. Током 1954. и 1955. основани су пододбори у Краљеву за западну Србију, Новом Саду за Војводину, Нишу за источну Србију, Задру и Ријеци, месни
одбори у Крагујевцу и Чачку и одбори у Црној Гори, Македонији и Словенији.
Главни уредник часописа био је Н. Радошевић, а одговорни Н. Шили. У Уређивачком
одбору су били: проф. П. Миљанић, Х. Матес, Хинко Хандл, проф. Анте Обуљен, инж.
Павле Иловајски и Совра Барачковић. Тесла, бр. 1–2, септембар 1954, корице.
АЈ, ССРНЈ, 142-74-252, Преглед активности Југословенског друштва Никола Тесла;
Исто, Извештај о раду 1955–56; АЈ, 660-12, Извештаји 1954–1956; АЈ, 83-28-97; Тесла,
бр. 1–2, септембар–октобар 1954, 42–43; Исто, бр. 3–4, новембар–децембар 1954, 48,
Исто, бр. 5–6, јануар–фебруар 1955, 2–3, 265–275; Исто, бр. 9–10, мај–јун 1955, 46;
Исто, бр. 11–12, јули–август 1955, 39–40; Исто, бр. 17–18, 1956, 44–48; Исто, бр. 19–
24, 1956, 68–69. У години јубилеја је одато и највеће међународно признање Тесли, пошто је на састанку Међународне електричне комисије у Минхену 27. јуна 1956. потврђена одлука донета септембра 1954. у Филаделфији да јединица електромагнетне индукције добије име “Тесла“. Тако је реализована идеја за коју се Друштво неколико година залагало (Тесла, бр. 3–4, новембар–децембар, 1–2; Исто, бр. 25–26, 1956, 32; АЈ,
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Савет академија, 55-48-227, ДСИП–Академијски савет, пов. бр. 93-736, 15. јул 1954;
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