
21 верасня 2017 г. 15

А па ча ло ся ўсё ў 1856 го дзе ў не вя лі кім ся ле 

Смі лян (ця пер — тэ ры то рыя Хар ва тыі): у 

сям'і серб ска га пра ва слаў на га свя та ра на ра-

дзіў ся чац вёр ты сын, яко га ахрыс ці лі Ні ко лам. 

На ву чыў шы ся чы таць, хлоп чык лі та раль на 

«пра глы наў» кні гі ад ну за ад ной, час та чы та ю-

чы на ча мі. З'яўляючыся сту дэн там Пра жска га 

ўні вер сі тэ та, ужо на дру гім кур се ма ла ды Тэс ла 

вы лу чае ідэю ін дук цый на га ге не ра та ра пе ра-

мен на га то ку. Ад нак уні вер сі тэц кія пра фе са ры 

па лі чы лі гэ тую ідэю ша лен ствам і трыз нен нем. 

Але гэ ты ад моў ны вер дыкт ву чо ных му жоў 

толь кі пад ах во ціў вы на ход ні ка, і ўжо ў 1882 го-

дзе бы ла па бу да ва на дзе ю чая ма дэль.

Тэс ла аж га рэў ад жа дан ня ўва со біць сваё 

дзе ці шча ў рэ аль най пра мыс ло вай уста ноў цы. 

Ён з'яз джае ў ЗША і прос та з ка раб ля на кі роў-

ва ец ца да зна ка мі та га ўжо та ды То ма са Эды-

са на — вы на ход ні ка элект рыч най лям пач кі, 

ву галь на га мік ра фо на, фа ног ра фа і ды на ма-

ма шы ны. Дзя ку ю чы атры ма ным на іх па тэн-

там Эды сан у той час ужо па спеў пра сла віц ца 

і раз ба га цець. Зна ка мі ты вы на ход нік вы слу-

хаў ма ла до га эміг ран та і хоць па ста віў ся да 

яго ідэі да во лі ха лад на ва та, усё ж пра па на ваў 

яму ра бо ту ў сва ёй ла ба ра то рыі. Пра ха лод нае 

стаў лен не да ідэі ге не ра та ра пе ра мен на га то ку 

тлу ма чы ла ся прос та: усе вы на ход кі і ўсе на ву ко-

выя рас пра цоў кі Эды са на грун та ва лі ся на вы-

ка ры стан ні па ста ян на га то ку, аб пе ра мен ным

ён і чуць не ха цеў. Але ўжо ў каст рыч ні ку 

1887 го да, не пе ра ста ю чы пра ца ваць на Эды са на,

Ні ко ла Тэс ла здо леў атры маць па тэнт на сваё 

вы на ход ніц тва. Эды сан «ад чуў» не бяс печ на га 

кан ку рэн та і пуб ліч на стаў яго кры ты ка ваць. 

Так са ма ён па абя цаў Тэс лу $50 000 за скла да-

ную і вель мі важ ную для кам па ніі ра бо ту, а ка лі 

апош ні па спя хо ва з ёй спра віў ся, прос та ад мо-

віў ся пла ціць, за явіў шы, што эміг рант, ма быць, 

дрэн на ра зу мее анг лій скую мо ву і аме ры кан скі 

гу мар. На ву коў цы рас ста лі ся во ра га мі, Тэс ла 

апы нуў ся на ву лі цы без пра цы і без гро шай.

Але та лен ту па шан ца ва ла. Здо леў шы за ці-

ка віць не ка то рых біз нес ме наў, Тэс ла не ўза ба ве 

ад кры вае сваю ўлас ную фір му Tesla Electrіc Lіght 

Company, за клю чае кант ракт з фір май міль я не ра 

Вес тын гаў за Westіnghouse Electrіc і на ват удзель ні-

чае ў бу да ван ні ГЭС на Ні я гар скім ва да спа дзе. 
90-я га ды XІX ста год дзя ад зна чы лі ся за ця-

тай ба раць бой дзвюх кам па ній. З ад на го бо-
ку гэ та бы ла General Electrіc, што ад стой ва ла 
ін та рэ сы Эды са на, які з'яў ляў ся пры хіль ні кам 

вы ка ры стан ня па ста ян на га то ку. Ёй про ці ста-

я ла Westіnghouse Electrіc, якая ства ра ла сваю 

пра дук цыю на асно ве шмат лі кіх па тэн таў Ні ко-

лы Тэс лы ў га лі не пе ра мен на га то ку. Гэ ты час 
увай шоў у гіс то рыю пра мыс ло вас ці, як «Пе ры яд 
транс фар ма тар ных біт ваў». На ня тыя General 
Electrіc жур на ліс ты ў прэ се рас паў сюдж ва лі 
пра пе ра мен ны ток уся ля кія не бы лі цы. 
У 1887 го дзе ў Нью-Джэр сі Эды сан доў га вы сту-
паў пе рад пуб лі кай, гань біў сва іх кан ку рэн таў 
Тэс лу і Вес тын гаў за, а по тым пад клю чыў да 
ге не ра та ра вы твор час ці Westіnghouse Electrіc, 
якія вы пра цоў ва юць ток у 1000 вольт, ме та ліч-
ную плас ці ну, на якую па пя рэд не змяс ціў з ту зін 
жы вёл. Тыя за гі ну лі. У 1888 го дзе, ка лі нью-
ёрк скія ўла ды шу ка лі больш гу ман ны від смя-
рот на га па ка ран ня, Эды сан вы сту паў за тое, 
каб бы ло абра нае элект рыч нае крэс ла «на пе-

ра мен ным то-
ку». Ён лі чыў, 
што нар маль ны ча ла век не за хо ча ка рыс-
тац ца пры бо рам, «вы ка на ным па тэх на ло гіі 
элект рыч на га крэс ла».

Але ня стом ны Тэс ла пры ду маў эфект ны ход 
у ад каз. Яго прад стаў лен не, якое ад бы ло ся на 
Су свет най вы стаў цы 1893 го да ў Чы ка га, уз ру-
шы ла ўвесь свет. Са спа кой ным вы гля дам ён 
пра пус каў це раз ся бе пе ра мен ны ток на пру-
жан нем у міль ё ны вольт — ма лан кі ска ка лі на 
па верх ні яго ску ры, але сам ён за ста ваў ся не-
па шко джа ным. А ка лі ахоп ле ны элект рыч ны мі 
раз ра да мі «вар' ят» з усмеш кай браў у ру кі не 
пад клю ча ныя ні да якіх пра ва доў лям пы на паль-
ван ня (між ін шым — Эды са на!), яны па слух мя на 
за га ра лі ся ў яго ру ках. Гэ та зда ва ла ся са праўд-
ным ча раў ніц твам. І гэ та пры тым, што ра ней у 
шмат лі кіх вы ступ лен нях Эды сан за яў ляў, што 
пе ра мен ны ток вы со ка га на пру жан ня за б'е лю-
бо га, хто да кра нец ца да пра ва доў!

ТЭС ЛА пра цяг ваў на ву ко выя по шу кі з ма ні я-
каль най упарт асцю. Част ка яго ідэй ува со-

бі ла ся ў вы гля дзе шмат лі кіх па тэн таў на вы на-
ход ніц твы. У лек цыі, якая ад бы ла ся ў 1893 го дзе 
ў Франк лі наў скім уні вер сі тэ це (Фі ла дэль фія), 
Тэс ла вы ка заў ся пра маг чы масць прак тыч на-
 га пры мя нен ня элект ра маг ніт ных хваль. 
«Я ха цеў бы ска заць не каль кі слоў аб прад ме-
це, які ўвесь час у мя не ў га ла ве, які за кра нае 
даб ра быт усіх нас. Я маю на ўва зе пе ра да чу 
асэн са ва ных сіг на лаў, быць мо жа, на ват энер-
гіі на лю бую ад лег ласць зу сім без пра ва доў. 
З кож ным днём я ўсё больш пе ра кон ва ю ся ў 
прак тыч най здзяйс няль нас ці гэ тай схе мы». Та-
кія сцвяр джэн ні не бы лі га ла слоў ныя. Яшчэ ў 
1891 го дзе пад час экс пе ры мен таў з ва ган ня мі 

вы со кай час та ты ву чо ны ства рае адзін з са-

мых ары гі наль ных пры бо раў свай го ча су. Тэс лу 

ўда ло ся злу чыць у ад ной пры ла дзе ўлас ці вас-

ці транс фар ма та ра і з'я ву рэ за нан су. Так быў 

ство ра ны зна ка мі ты рэ за нанс-транс фар ма тар, 

які сыг раў вя лі кую ро лю ў раз віц ці мно гіх га лін 

элект ра тэх ні кі, ра дыё тэх ні кі і шы-

ро ка вя до мы пад наз вай «транс-

фар ма та ра Тэс лы». Вы на ход нік 

пра па ноў ваў вы ка рыс тоў ваць рэ-

за нанс-транс фар ма тар з мэ тай 

уз бу джэн ня вы пра мень валь ні ка, 

пад ня та га вы со ка над зям лёй і 

здоль на га пе ра да ваць энер гію 

вы со кай час та ты без пра ва доў. 

Ка лі ка заць су час най тэр мі на ло гі-
яй, га вор ка іш ла аб ан тэ не! Та кім 
чы нам, за не каль кі га доў да Па по-
ва і Мар ко ні ўжо бы ла рэа лі за ва-
на ідэя бес пра вад ной су вя зі.

У 1899 го дзе ў гор ным ра ё не 
Ка ла ра да пры фі нан са вай пад-
трым цы сяб роў Тэс ла ар га ні за ваў 
на ву ко вую ла ба ра то рыю. Там, 

на вы шы ні дзвюх ты сяч мет раў над уз роў нем 
мо ра, ён за ня ўся вы ву чэн нем на валь ніч ных 

раз ра даў і вы зна чэн ня на яў нас ці элект рыч на га 

за ра ду зям лі. Ім бы ла ство ра на ары гі наль ная 

кан струк цыя «ўзмац няль на га пе ра дат чы ка» 

з 60-мет ро вай мач тай, які да зва ляе атрым лі-

ваць на пру жан не да не каль кіх міль ё наў вольт 

пры час та це да 150 ты сяч пе ры я даў у се кун ду. 

Уклю чэн не пе ра дат чы ка вы клі ка ла ў ат мас фе-
ры на валь ніч ныя раз ра ды з ма лан ка мі даў жы-
нёй да 135 фу таў. У час аднаго экс пе ры мен та 
сце ны да моў за не каль кі міль ад ла ба ра то рыі 
па ча лі віб ры ра ваць, і лю дзі ў па ні цы вы бег лі 
на ву лі цу. Мяс цо выя жы ха ры ахрыс ці лі ву чо-
на га «вар' яц кім вы на ход ні кам». І ка лі па ча лі ся 
дзіў ныя віб ра цыі да моў, лю дзі ад ра зу ж за па-
до зры лі ў гэ тым Тэс лу. Бы ла вы клі ка ная па лі-
цыя і рэ пар цё ры. Ву чо ны па спеў вы клю чыць і 
зні шчыць свой пры бор. «Я мог бы аб ры нуць 
Брук лін скі мост за га дзі ну», — пры зна ваў ся ён 
пас ля. Экс пе ры мен ты прый шло ся спы ніць.

Потым Тэс ла атры маў фі нан са вую пад-
трым ку Джо на Пір пан та Мор га на — ад на го з 
міль я не раў та го ча су, які за ці ка віў ся яго рас-
пра цоў ка мі. На вы дзе ле ныя гро шы ў Нью-Ёр-
ку на вост ра ве Лонг-Ай ленд бы ла па бу да ва на 
ла ба ра то рыя па пе ра да чы сіг на лаў у Еў ро пу і 
по бач з ёй уз ве дзе на ве жа вы шы нёй 57 мет раў 

са ста лё вай шах тай, за глыб ле най у зям лю на 
36 мет раў. Ве жу ўвенч ваў 55-тон ны ме та ліч ны 
ку пал дыя мет рам 20 мет раў. На ву ко вы пра ект 
атры маў наз ву Уор дэнк ліф (Wardenclyffe). Тэс ла 
пес ціў ма ру акра мя пе ра да чы сіг на лаў сур' ёз на 
за няц ца ажыц цяў лен нем пе ра да чы энер гіі на 
ад лег ласць. Хіт ры фі зік сха ваў ад Мор га на, што 
ве жа пры зна ча ла ся не толь кі для транс ля цыі 
ра дыё хваль, але і для бес пра вад ной пе ра да чы 
элект рыч нас ці. Як толь кі Мор ган гэ та зра зу меў, 
ён тут жа ад мо віў Тэс лу ў фі нан са ван ні. Бо гэ та 
вы на ход ніц тва маг ло аб ры нуць ры нак энер ге-
ты кі: хто бу дзе куп ляць тое, што мож на атрым-
лі ваць прак тыч на бяс плат на? З'яўляючыся са-
ўла даль ні кам пер шай у све це Ні я гар скай ГЭС 
і буй ных мед ных за во даў, Мор ган ні як не мог 
та ко га да пус ціць. Ве жа Уор дэнк ліф бы ла за кан-
сер ва ва ная ў 1903 го дзе, не каль кі га доў ста я ла 
за кі ну тай, а ў 1917 го дзе яе ўза рва лі, пры ду маў-
шы вель мі дзіў ную пад ста ву — ні бы та яе маг-
лі вы ка рыс тоў ваць ня мец кія шпі ё ны. Гэ так жа 
нель га не зга даць пра тэ о рыю, па вод ле 
якой пры чы най вы бу ху на Пад ка мен най 
Тун гус цы ў Ра сіі ў 1908 го дзе (так зва ны 
Тун гус кі ме тэа рыт) мог быць і пра ект 
Уор дэнк ліф. Па ін шай вер сіі, з да па мо-
гай Уор дэнк ліф Тэс ла збі раў ся асвят ліць 
не ба схіл Ро бер ту Пі ры, які пра бі раў ся ў 
арк тыч най цем ры да Паў ноч на га по лю-
са. Ад нак гэ тыя вер сіі не вы трым лі ва юць 
кры ты кі, та му што па дзен не Тун гус ка га 
це ла ад бы ло ся 30 чэр ве ня 1908 го да, 
а Ро берт Пі ры ад пра віў ся на по люс 
20 лю та га 1909-га.

ПРЫ СУ ДЖЭН НЕ Но бе леў скай прэ міі 
па фі зі цы за 1915 год вы клі ка ла ўсе-

агуль нае здзіў лен не: на пя рэ дад ні «Нью-
Ёрк Таймс» на пі са ла, што яна бу дзе па-

дзе ле ная па між дву ма людзь мі, амаль 

во ра га мі — Тэс лам і Эды са нам. Ха дзі ла 

шмат чу так на гэ тую тэ му, Тэс ла пры маў він ша-

ван ні, але збі раў ся ад мо віц ца ад прэ міі, хоць 

у гэ ты час меў не аб ход насць у гра шах, — ён 

прын цы по ва не ха цеў дзя ліць гэ та пры знан-

не яго за слуг з Эды са нам. Але праз ты дзень 

Но бе леў скі ка мі тэт аб вяс ціў, што прэ мію па 

фі зі цы атры ма юць анг лій скі пра фе сар Уіль ям 

Ген ры Брэг і яго сын Уіль ям Ло рэнс Брэг — за 

за слу гі ў да сле да ван ні струк ту ры крыш та ляў з 

да па мо гай рэнт ге наў скіх пра мя нёў. Та кім чы-

нам су свет на га пры знан ня сва іх за слуг Ні ко ла 

Тэс ла так і не атры маў.

Ішоў час, Тэс ла па ста рэў, але не па кі нуў 

сва ёй ма ры аб пе ра да чы энер гіі без пра ва доў. 

У 1931 го дзе пры пад трым цы кам па ній Pіerce-

Arrow Co. і General Electrіc Тэс ла зняў бен зі на вы 

ру ха вік з но ва га аў та ма бі ля фір мы Pіerce-Arrow 

і за мя ніў яго стан дарт ным элект ра ма то рам пе-

ра мен на га то ку ма гут нас цю ў 80 к. с. (1800 аб/

мін.) без якіх бы там ні бы ло тра ды цый на вя до-

мых знеш ніх кры ніц сіл ка ван ня. Як па ве дам ля лі 

ві да воч цы, у мяс цо вай ра дыё кра ме ён ку піў 

12 элект рон ных лям паў, тро хі пра ва доў, жмень ку

роз ных рэ зіс та раў і са браў усю гэ тую гас па дар-

ку ў скры нач ку даў жы нёй 60 см, шы ры нёй 30 

і вы шы нёй 15 з па рай стрыж няў у 7,5 см, якія 

тыр ча лі звон ку. Ума ца ваў шы скры нач ку зза ду 

за ся дзен нем ва дзі це ля ён вы су нуў стрыж ні і аб-

вяс ціў: «Ця пер у нас ёсць энер гія!» Пас ля гэ та га 

ён ез дзіў на ма шы не ты дзень, раз га ня ю чы яе да 

150 км/г. На ўсе пы тан ні, ад куль жа атрым лі вае 

энер гію элект ра ру ха вік, Тэс ла ад каз ваў: «З эфі-

ру ва кол усіх нас». Не па ве рыў шы яго сло вам, 

абы ва це лі рас пус ці лі чут кі пра тое, што на ву-

ко вец, так ці інакш, у са ю зе з цём ны мі сі ла мі. 
Тэс лу гэ та раз зла ва ла, ён пры браў та ям ні чую 
скрын ку з аў та ма бі ля і вяр нуў ся ў сваю ла ба-
ра то рыю ў Нью-Ёр ку. Та ям ні ца кры ні цы энер гіі 
і да гэ туль за ста ла ся не рас кры тай.

Апош нія га ды жыц ця Ні ко лы Тэс лы так са-
ма аху та ныя та ям ні цай. Іс ну юць вер сіі, што ён 
зай маў ся да сле да ван ня мі ў аме ры кан скай ва-
ен най кар па ра цыі RCA. Вя до ма дак лад на, што 
ён кі ра ваў пра ек там N.Terbo (та кім бы ло дзя во-
чае проз ві шча яго ма ці). У не ка то рых кры ні цах 
згад ва ец ца аб пра ек це «Вя сёл ка», у рам ках 
яко га ні бы та быў пра ве дзе ны вя до мы Фі ла-
дэль фій скі экс пе ры мент. На эс мі нец ВМФ ЗША 
«Элд рыдж» бы ло ўста ноў ле на аб ста ля ван не 
для ге не ра цыі ахоў на га по ля, якое да зво лі ла б 
зра біць ка ра бель ня бач ным для ра да раў, але 
ў вы ні ку экс пе ры мен та ка ра бель стаў ня бач-
ным і для ча ла ве ча га во ка. Пі са лі пра тое, што 
«Элд рыдж» умо мант пе ра мяс ціў ся ў пра сто ры з 
ад на го ўзбя рэж жа Аме ры кі на ін шае, што част-
ка экі па жа за гі ну ла, част ка бяс след на знік ла, 
а тыя, што за ста лі ся ў жы вых, пра вя лі ас та так 
свай го жыц ця ў псіх баль ні цах. Ад нак пас ля ўда-
ло ся да ка заць, што ні я ка га экс пе ры мен та не 
бы ло. «Элд рыдж» зна хо дзіў ся та ды не ў тым 

мес цы, і, на огул, усё гэ та пры ду ма на ад ным 
на паў пісь мен ным ма ра ком, які ўба чыў, як ка-

ра бель аб мот ва юць мед ным дро там — цал кам 

рэ аль ны спо саб раз маг ніч ван ня кор пу са, каб не 

вы бух нуць на маг ніт най мі не.

ТАК СА МА ўвесь свет вель мі ці ка віць «д'я баль-

ская зброя» Тэс лы. У па чат ку XX ста год дзя, а 

по тым у па чат ку 1940-х ва ўзрос це 84 га доў ву-

чо ны па ло хаў жур на ліс таў сва ім но вым вы на ход-

ніц твам. Ён абя цаў на кі ра ваць у іа нас фе ру тон кі, 

але над звы чай ма гут ны пу чок ней кіх час ціц або 

хваль, і тыя гэ тую іа нас фе ру на грэ юць так, што 

яна спа пя ліць пра ціў ні ка, які зна хо дзіц ца пад 

ёй. Та ко га ро ду ўста ноў кі іс ну юць, іх на зы ва юць 

на гра валь ны мі стэн да мі, але ні ко лі не вы ка рыс-

тоў ва юць на поў ную ма гут насць, па-пер шае, з-за 

не прад ка заль нас ці на ступ стваў для са міх экс пе-

ры мен та та раў і, па-дру гое, з-за поў най бес сэн-

соў нас ці та кіх экс пе ры мен таў.

Вя лі кі ву чо ны па мёр у 1943 го дзе амаль не 

па кі нуў шы пас ля ся бе за пі саў, дзён ні каў і вы ні-

каў да сле да ван няў. У да чы нен ні да на ву ко вай 

спад чы ны Тэс лы да лё ка не ўсё зра зу ме ла. Не-

ка то рыя яго сяб ры і бі ёг ра фы сцвяр джа лі, што 

ву чо ны зні шчыў вя лі кую част ку сва іх за пі саў на 

па чат ку Дру гой су свет най вай ны, зра зу меў шы, 

што ча ла вец тва не га то ва вы ка рыс тоў ваць яго 

ад крыц ці, і яны, вы ка ры ста ныя як най ма гут ней-

шая зброя, мо гуць пры нес ці больш шко ды, чым 

ка рыс ці. Част ка су час ні каў Тэс лы, якія пра ца ва лі 

з ім у яго апош нія га ды, сцвяр джае, што ар хіў 

фі зі ка быў кан фіс ка ва ны спец служ ба мі ад ра зу ж 

пас ля яго смер ці. Гэ та так са ма ад на з вер сій, ахі-

ну тых та ям ні цай і за гад ка мі. Больш прак тыч ная 

скла да ец ца ў тым, што па пе ры Тэс лы, якія за ха-

ва лі ся, зна хо дзяц ца ў Бялг рад скім му зеі яго імя, 

су пра цоў ні кі яко га час ад ча су пуб лі ку юць іх.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.
hvir@zviazda.by

ГЕ НІЙ ЭЛЕКТ РЫЧ НАС ЦІ 
АБО ВЯ ЛІ КІ ЛЕ ТУ ЦЕН НІК?

Ка лі звы чай на га ча ла ве ка спы таць, ка го ён ве дае з ро да-
па чы наль ні каў эпо хі элект рыч на га то ку, свят ла і лям паў 
на паль ван ня, то пе ра важ ная боль шасць ус пом ніць (з тых, 
хто ве дае) зна ка мі та га То ма са Эды са на, і ма ла хто — Ні ко-
лу Тэс лу, ву чо на га-фі зі ка, у го нар яко га на зва ная адзін ка 
маг ніт най ін дук цыі і проз ві шча яко га за раз на слы ху
толь кі ў су вя зі з наз вай мар кі да ра го га элект ра ма бі ля. Ча-
мусь ці Тэс лу не вель мі ўспа мі на юць на ста рон ках школь-
ных пад руч ні каў фі зі кі, хоць без яго ра бот, ад крыц цяў і 
вы на ход ніц тваў цяж ка ўя віць са бе іс на ван не што дзён ных 
рэ чаў, та кіх як, на прык лад, элект ра ток у на шых ква тэ рах. 
Па доб на Ла ма но са ву, Ні ко ла Тэс ла апя рэ дзіў свой час і 
не атры маў за слу жа на га пры знан ня пры жыц ці, зрэш ты, 
і да гэ туль яго пра цы не ацэ не ны на леж ным чы нам.

Ні ко ла Тэс ла збі раў ся пе ра да ваць 
без пра ва доў энер гію 

на ад лег ласць 
яшчэ ў кан цы XIX ста год дзя

Ла ба ра то рыя Ла ба ра то рыя 
Wardenclyffe Wardenclyffe 
ў Нью-Ёр ку.ў Нью-Ёр ку.

Ла ба ра то рыя Ла ба ра то рыя 
ў Каларада-Спрынгс.ў Каларада-Спрынгс.

НАВІГАТАР

Не ве ра год ныя фак ты пра Ні ко лу Тэс луНе ве ра год ныя фак ты пра Ні ко лу Тэс лу
Тэс ла сцвяр джаў, што ўна чы спіць толь кі 2 га дзі ны (хоць пры зна ваў ся, што мог пры лег чы ад па-

чыць і днём), а ад ной чы пра вёў за ра бо тай 84 га дзі ны, не ад чу ва ю чы сто мы.

Ён сла віў ся сва ёй ге ні яль най фа та гра фіч най па мяц цю, мог за па мі наць на ват цэ лыя кні гі!

Згод на з ся мей най ле ген дай, пас ля на ра джэн ня хлоп чы ка баб ка-па ві ту ха за яві ла, што Ні ко лу на-
ка на ва на быць дзі цем цем ры (маг чы ма, та му што ён на ра дзіў ся ў час на валь ні цы, а ма лан ка абя цае 
дрэн ны лёс). Яго ма ці, ад нак, на гэ та не па-пра ро чы ад ка за ла: «Не, ён бу дзе дзі цем свят ла».

Ад но з дзі вац тваў Тэс лы за клю ча ла ся ў тым, што ён не на ві дзеў да кра нац ца да ва ла соў.

У дзя цін стве Ні ко лу му чы лі нач ныя каш ма ры, і, як лі чаць гіс то ры кі, паз ней у жыц ці гэ та да па-
маг ло яму ў дум ках уяў ляць свае вы на ход кі, пры чым вель мі вы раз на.

Ён быў апан та ны лі кам 3.

Тэс ла быў заў зя тым пры хіль ні кам гі гі е ны. Як ка жуць, гэ та бы ло звя за на з тым, што ў юнац тве 
ён за хва рэў ха ле рай і ледзь не па мёр.

Ад ным з са мых не звы чай ных дзі вац тваў Тэс лы бы ла агі да да круг лых прад ме таў!

Шу ка ю чы фі нан са вую пад трым ку ў Мор га на ў 1901 го дзе, Тэс ла рас ка заў яму аб сва ім но вым 
вы на ход ніц тве, над якім пра ца ваў, — со та вым тэ ле фо не! Вя до ма, наз ва бы ла ін шая, але, па сут нас ці, 
ён меў на ўва зе ме на ві та су вязь без дро ту.

У ней кі мо мант Тэс ла ўба чыў у сва ім уяў лен ні і рэнт ген, і ра дар.

Ён быў пры хіль ні кам еў ге ні кі — се лек цыі лю дзей і кант ро лю над на ра джаль нас цю.

Тэс ла не на ві дзеў жэм чуг і па збя гаў га вор кі з жан чы на мі, якія на сі лі жам чуж ныя ўпры га жэн ні.

Ён пры трым лі ваў ся пе ра ка нан няў, што ся мей нае жыц цё, на ра джэн не дзя цей не су мя шчаль ныя 
з на ву ко вай пра цай. Але не за доў га да смер ці на ву ко вец пры зна ец ца, што ад мо ва ад аса біс та га 
жыц ця бы ла не апраў да най ах вя рай.


