Мілета Проданович

Тесла в металі

2006 рік у Сербії, і не лише в ній, пройшов під знаком
150-ї річниці від дня народження Николи Тесли.
Як і належить, у Сербії був створений Комітет для проведення святкування, до якого увійшли люди, яких теперішня
влада вважає представниками еліти. Якщо поглянути на довгий список запланованих заходів, затверджений Комітетом, то
можна помітити, що програми, яких налічується більше сотні,
є дуже різнорідними – одні відносяться до релігійної сфери
(панихида за Николою Теслою, подарунок церкві Св. Петра та
Павла в Сміляні дзвону), серед інших – проведення симпозіумів, лекцій, виступів, науково-педагогічних заходів, перейменування аеропорту в Белграді (здається, що швидкість прийняття цього рішення Адміністративним комітетом була пов’язана
з наміром відкинути раніше запропоновану ідею про те, що
аеропорт повинен носити ім’я вбитого прем’єр-міністра Сербії
Зорана Джинджича). Розділ «додаткові програми» включав
у себе офіційну ініціативу держави, яка полягає у випуску ювілейних грошей (монет номіналом 20 динарів та окремих серій
срібних та позолочених монет) і поштових марок.
Тепер, коли вже майже дійшов кінця ювілейний рік, можна сказати, що більша частина запланованих заходів таки відбулася, з більшим чи меншим успіхом серед громадськості.
Були також заходи, що викликали полеміку серед фахівців. Це, зокрема, стосується багатозначного за змістом визначення «встановлення пам’ятника Теслі в громадському місці
в Белграді» і пункту в програмі державних святкувань, який
має назву «Поховання останків Николи Тесли».
Никола Тесла, безперечно, був видатною постаттю ще до
здобуття самостійності Республікою Сербією та Республікою
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Хорватією (державою, на території якої народився Тесла), як
і до виникнення в них ідеї підкреслення своєї єдності або,
скажімо, «іміджу» шляхом святкування ювілею Тесли. Деякі
меморіальні заходи відбулися в 2006 році також на континенті, де науковець і винахідник провів більшу частину свого
професійного життя, але за своєю кількістю та амбіційністю
вони можуть зрівнятися лише з розмахом, який був притаманний заходам на честь Тесли в його рідному краї.

Поштові марки
Зображення Николи Тесли на поштових марках з’являлося
багато разів і в багатьох країнах. У Сполучених Штатах Америки
в 1983 році була видана спеціальна марка з зображенням великого винахідника та науковця [іл. № 1], а в Югославії це вперше
сталося ще за життя Тесли, що є звичним у філателії. Зазвичай
на поштових марках за життя зображали лише королів. У спадкових монархіях це не є чимось незвичним, оскільки монарх –
символ всієї країни. У Великобританії на поштових марках навіть не пишеться назва країни – замість неї розміщується мініатюрне зображення королеви. Зображення на марках живих некоронованих суверенів загалом притаманне країнам, які не можуть похвалитися високим рівнем демократії. Іноді, дуже рідко,
навіть спортсмен може з’явитися на цінних державних марках.
Це можна пояснити тим, що спортсмени є, певною мірою, сучасними героями, а для героїв ніколи не діяли правила, яким
підкорялися звичайні люди. Це могло вказувати на те, що Тесла
ще за життя вважався і був одноголосно визнаний героєм у сфері, де, зазвичай, героїв не шукають – героєм розуму, науки, технологічного прогресу. Макет цієї марки створив відомий на той
час художник Владимир Філаковац [іл. № 2]. Дата виходу в світ
марки із зображенням Тесли – 28 травня 1936 року. Приводом її
створення був сімдесятий день народження Тесли.
Соціалістична Федеративна Республіка Югославія вирішила двічі вшанувати Николу Теслу випуском поштових марок з його зображенням. Перший раз – під час відзначення 10-ї
річниці з дня смерті видатного науковця, 7 січня 1953 року. На
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цій марці було зображено скульптуру Мештровича [іл. № 3].
А другий – п’ятдесят років тому, коли випуском серії марок
було відзначено сто років з дня народження Тесли [іл. № 4].
Після розпаду південнослов’янського союзу дві держави,
Сербія і Хорватія, розпочали процес поділу спадку Тесли та
його харизми. Перш за все, це стосується філателії: у федерації, до якої входили Сербія і Чорногорія, 26 травня створили
подвійну серію марок [іл. № 5], а пошта Хорватії 10 липня випустила марку номіналом 3,5 кун [іл. № 6].
Тесла народився рівно у північ з 9-го на 10-те липня.
«Нульова» точка в часі є одним із численних елементів у створенні міфічного образу Тесли, оскільки в цьому проміжку
часової безкінечності народжуються незвичайні люди. Цей
факт додає ще більшої загадковості відомостям про те, що
в момент народження цього великого науковця сяйнула блискавка, і його бабця сказала: «Це буде дитя бурі», а мати Тесли
її виправила: «Ні, це буде дитя світла». З цього можна зробити висновок, що пошта Хорватії керувалася точною датою
ювілею Тесли. Не зовсім зрозуміло, чому Сербія і Чорногорія
вирішила випустити марки в травні, якщо це, звичайно, не
банальне бажання випередити інших.

Банкноти
Гроші, як і поштові марки, але значно більшою мірою, є офіційним візуальним «втіленням» кожної держави.
Система вибору особи та артефакту на банкнотах Югославії
часів зрілого Тітоїзму вже була сформована, і особистість
Николи Тесли відігравала в ній дуже важливу роль.
У першії серії банкнот соціалістичної Югославії, випущеної, що є дуже показовим, перед закінченням Другої світової
війни, у широкому спектрі купюр домінував єдиний мотив –
мотив партизанського борця з гвинтівкою на плечі. А тоді його
змінили банкноти, на яких у різних формах прославляється
праця й відродження країни. Вже на перших банкнотах відчувається вплив рішень Антифашистського віча народного звільнення Югославії (АВНЗЮ). На грошах з’являються назви всіх

139

НИКОЛА ТЕСЛА – ОБРАЗ У МИСТЕЦТВІ

федеральних одиниць, до того ж з використанням алфавітів, які
на той час в них домінували: у Словенії та Хорватії – латиниця, а в
усіх інших – кирилиця. Третя серія з’явилася в 1955 році завдяки виходу в світ відомої банкноти «Конавлянка» номіналом 100
динарів. Далі в серії з’являється образ жінки-жниці на банкноті
номіналом 500 динарів, усміхненого шахтаря на купюрі вартістю 1000 динарів та рельєф «Косівської дівчини» Мештровича на
банкноті номіналом п’ять тисяч динарів. З певними доповненнями та незначними змінами в дизайні ця серія пережила деномінацію 1965 року, зміну назви країни з ФНРЮ на СФРЮ та не
виходила з обігу майже до появи в 1985 році банкнот з іншою
концепцією. Отже, це були гроші, які найдовше перебували
в обігу на території колишньої Югославії і які глибоко вкоренилися в пам’яті численних поколінь, які жили в ті часи.
Зображувані на грошах суб’єкти анонімні. Але є й винятки. Можливо, було б корисно подивитися на них. Рельєф
Мештровича з так званого «Відовданського циклу» є, принаймні спочатку, єдиною мистецькою роботою, репродукованою
на банкноті. Оскільки на грошах присутні назви ВСІХ республік, аналіз поверхні покаже, що іконографія – якщо вона
не є «анонімною» – належить лише двом республікам тодішньої федерації – Сербії та Хорватії. Назвемо це «сербськохорватською віссю». «Косівська дівчина» Мештровича значною
мірою відповідає цьому критерію: суб’єкт є переважно сербським, проте його автором є хорват, який, правду кажучи,
в різні періоди свого життя мав різні погляди на власну національну приналежність. Цього неписаного правила дотримувалися такі особи, як Іво Андрич та Йосип Броз Тіто, який був
«єдиним», вважався людиною, яка «стоїть над національністю»
і є «власністю всіх» у СФРЮ.
Стосовно скороченої осі «братерство – єдність» особистість
Николи Тесли здається видатною. «Я однаково пишаюся своєю батьківщиною Хорватією і приналежністю до сербського
народу», – цю цитату часто перефразовують, проте її значення залишається незмінним. Не дивно, що його зображення
з 70-х років і до сьогодні розміщують на численних банкнотах
держави, яка змінювала назву та кордони, до того ж у найрізноманітніших варіаціях.
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Вперше зображення Тесли було перенесене на грошові
купюри зі скульптур, пам’ятників, а також робіт хорватського художника Франа Кршинича [іл. № 7]. Про сам пам’ятник
йтиметься пізніше. З точки зору художнього оформлення
купюру номіналом 500 динарів можна вважати успішним
рішенням. Візуальна концепція базується, як і вся серія, на
варіаціях одного кольору (в даному випадку – оливковозеленого). Вдале поєднання елементів, ліній, типів букв та
чисел, ненав’язлива сітка вигинів та орнаментів, які ускладнюють підробку грошей, і найважливіша деталь – сама постать Тесли в баченні художника – надають банкноті традиційного характеру. ЇЇ головним мотивом є фронтальне
зображення ієрархічного пам’ятника в чудовому композиційному оформленні. Пам’ятник доповнює круг ротора на
зворотньому боці. Таке концептуальне поєднання винахідника з одним із його найважливіших витворів виглядає
ненав’язливим. З першого погляду ротор можна не впізнати – округла форма з радіальними елементами, схожими
на промені, нагадує німб з картин раннього Ренесансу, яка
навіть у давніх майстрів мала подвійне значення: візуально
відділяла фігуру людини від заднього фону і водночас робила акцент на святості, винятковості.
Враховуючи те, що ця банкнота довгий час перебувала
в обігу, до того ж у період, коли динар мав відносний імунітет від інфляційної корозії, а іноді навіть здатність до конвертації (він є у списках в пунктах обміну валют у західноєвропейських столицях), не дивно, що вона разом із зображеним
на ній обличчям глибоко вкоренилася в свідомість громадян
тоді ще Югославії, перш за все, як один із найважливіших
символів стабільності.
Під час пізнішої появи зображення Николи Тесли на
банкнотах ситуація була інша.
Всередині 80-х років за часів минулої «некрократії» (правління покійного президента), коли потрібно було відродити
призабуті почуття до «найвидатнішого сина наших народів
і національностей», змінюється спектр фігур, зображуваних
на банкнотах, якого дотримувалися майже тридцять років.
Перша купюра із зображенням Тіто номіналом п’ять тисяч
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динарів є досить пістрявою, що робить її, на перший погляд,
несерйозною в порівнянні з купюрами, які випускалися раніше. Ця художня парадигма пережила і так звану гіперінфляцію, і розпад держави. Прискореними темпами (іноді
за один тиждень друкувалося до трьох нових видів банкнот)
на грошах з’являються неприємні контрасти кольорів, знижується якість самого друку (глибокий друк раптом замінюється офсетним), а деякі особи з’являються по кілька разів в одній серії. Серед них є й Никола Тесла [іл. № 8 а – 8 б].
Внаслідок кількох деномінацій стерлася певна кількість нулів
у мільярдах, і наприкінці цієї грошової круговерті з’явилися
гроші без серійного номера [іл. № 9], чого, напевне, немає ніде
в світі. Саме Никола Тесла (разом із Йосипом Панчичем, ще
одним видатним діячем з «подвійною» національною приналежністю) отримав честь бути зображеним на них. Це були
гроші, які за всіма ознаками були більше схожі на талони або,
точніше, символічні гроші для гри в «Монополію». Як відомо,
«Монополія» – це колективна гра, яка симулює первісне накопичення капіталу. Тому не дивним є те, що подібна купюра
з’явилася за часів Мілошевича в пік гіперінфляції, яка і є диким, грабіжницьким, первісним накопиченням капіталу.
Поява динара «Аврама», яким закінчується шалена інфляція, датується 1 січня 1994 року, не дивлячись на те, що
банкноти номіналом один, п’ять та десять динарів (у цьому
міститься посилання на німецькі марки, оскільки в той час
динар був «міцно» пов’язаний з цією валютою) з’явилися
дещо пізніше. Змінився їх зовнішній вигляд, проте зображувані на них особи залишилися ті самі. На одиниці –
Йосип Панчич, на п’ятірці – Тесла, а на новій купюрі номіналом десять динарів – Нєгош. Це особи, обличчя яких зображалися й на інфляційних папірцях. Вже 3 березня того
ж року перехідні грошові форми замінюються на більш
постійні. Теслу, хоча трохи молодшого, знову розмістили
на п’ятидинаровій купюрі [іл. № 10].
Одним із перших здобутків суспільства, яке в Сербії
поступово почало відроджуватися після змін, що відбулися 5 жовтня 2000 року, була емісія нових грошей. Це свідчить про те, що нова влада теж вважає, що гроші – один із
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найважливіших носіїв символу. Динар знову став платіжною
одиницею (відмінений, принаймні як назва, «новий» динар).
І в серії «динарів Дінкича», перших грошей, реклама яких
розміщувалася в нашій країні на бігбордах [іл. № 11] зі слоганом: «Новий динар для нової доби», з’являється Тесла (з
купюри номіналом п’ять динарів його зображення перемістилося на стодинарову банкноту) [іл. № 12]. Чи варто нагадувати, що й ця банкнота за відносно короткий період змінила
три держави, на території яких діяла?
Постійність, з якою з’являлося зображення Николи
Тесли на банкнотах, свідчить про досягнення абсолютного
консенсусу щодо цієї особи. Тесла є загальновідомою особистістю навіть за межами рідної країни, його винаходи мають
глобальне значення. Це людина, яка стоїть над і за межами
будь-якої ідеології. Ми можемо сподіватися, що Тесла «житиме» в наших гаманцях і в далекому майбутньому хоча б як
рельєф на реверсі якоїсь майбутньої євро-монети.

Пам’ятники
Звичай віддавати шану винятковим особистостям шляхом встановлення пам’ятників у громадських місцях походить ще з античних часів. Публічні пам’ятники – це також
демонстрація ставлення держави у спосіб, відмінний від випуску цінних паперів.
Протягом 2006 року в трьох країнах були проставлені нові
пам’ятники Николі Теслі. Цікаво те, що жоден із них навіть не
містить натяку на підхід до людини, яка «освітила світ», яка
є іконою модернізації та нових технологій, з нетрадиційного
боку. Це можна розглядати, як важливий симптом несучасності суспільства, яке створює ці пам’ятники.
Суспільства, відмінні від американського, сербського чи
хорватського, сьогодні створюють інші меморіали. Наприклад,
пам’ятник Гейне – витвір німецького скульптора Ульріха
Рікрайма [іл. № 13–14], який складається з гранітного моноліту,
обрамленого необробленими кам’яними брилами. Єдиним
елементом цієї мінімалістичної композиції, яка дозволяє
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використання природного матеріалу для досягнення відчуття
космічності, є букви в імені великого поета – Haіne.
Ще один з численних прикладів – пам’ятник офіцерамзаколотникам, які боролися проти Гітлера. Поставлений
в парку перед королівським палацом у Мюнхені, він також
відзначається мінімалізмом форми: шматок граніту, зображує відполіровані сторінки, на яких висічені уривки з листів офіцерів-заколотників до своїх сімей перед виконанням
смертного вироку. Упереджену думку про те, що нефігуративні пам’ятники не досить добре сприймаються «звичайною» публікою, успішно відкидає наступний приклад: на
гранітний куб вищезгаданого пам’ятника перехожі й дотепер
ставлять камінці, свічки та інші мініатюрні предмети.
Можливо, найкращим прикладом уважно, продумано та
ефектно зведеного пам’ятника, в якому представлена думка та
доля, а не лише тілесні дані заслуженої особистості, є меморіал, встановлений на місці, де 26 вересня 1940 року загинув
Вальтер Бенджамін. Він знаходиться в Порт-Бу, на французькоіспанському кордоні [іл. № 15–16]. Цей пам’ятник, який можна назвати витвором ленд-арту або чимось між скульптурою
та захопленням архітектурою, був створений в 1944 році Дані
Караваном. Бенджамін – мислитель, який був основоположником філософського напрямку другої половини двадцятого
століття. З нацистської Німеччини Бенджамін втік до Парижу,
але Рейх його наздогнав під час свого завойовницького походу
на захід. В. Бенджамін намагався потрапити до Іспанії, проте через проблеми з візою йому було відмовлено у в’їзді до
країни. На цьому місці, на самісінькому березі Середземного
моря, на високій скелі він вирішив застрелитися.
Караван зобразив головну частину меморіалу у вигляді
коридору, висіченого в живій скелі, а всередині викладеного плитками заржавілого металу. У коридорі є 87 сходинок,
що ведуть у прірву, до крутого обриву, за яким – море. Така
концепція відповідає одному з найважливіших місць у житті Бенджаміна. Вона символізує безодню, яка асоціюється
з особистою драмою Вальтера Бенджаміна, що сталася на
тому місці, а також чистий горизонт, що знову говорить про
історію його життя та вплив на прийдешню культуру.
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Перед тим, як поглянути на те, що нам приніс 2006 рік
у плані монументальних витворів, присвячених Николі Теслі,
варто було б подивитися на концепцію і сам процес створення пам’ятників цьому видатному діячеві, які відносяться до
більш раннього періоду.

Мештрович, Югославія – Хорватія
Одним із перших скульпторів, який створив обличчя та фігуру Николи Тесли, є державний митець двох Югославій – Іван
Мештрович. Мештрович і Тесла зустрічалися в період між двома світовими війнами, коли останній жив в Америці. Листи з їхньої пізнішої переписки збереглися. В одному з них Тесла каже,
що понад усе хотів би, щоб після його смерті («для нащадків
і всього нашого слов’янського роду») залишився бюст, створений
Мештровичем, але поки що немає грошей, щоб профінансувати його роботу. Мештрович відповідає, що вважав би за честь
створити скульптуру Тесли і за це йому не потрібна ніяка компенсація. Він скаржиться, що зв’язаний контрактами з Європою,
тому пропонує Теслі приїхати до нього в Спліт, щоб попозувати для бюсту. Оскільки Тесла відповідає, що це неможливо,
Мештрович просить надіслати йому його портретну фотографію і, вкінці, каже, що міг би зробити скульптуру навіть з фотографії, бо в його пам’яті ще живуть свіжі спогади про обличчя
Тесли. Можна вірити, що бюст, перша відлита копія якого зберігається сьогодні в Музеї Николи Тесли в Белграді [іл. № 17], був
створений після цього листування.
Набагато пізніше і за інших обставин Мештрович
ще повернеться до Тесли. Навіть перебуваючи в еміграції,
Мештровичу вдається підтримувати тісні зв’язки з установами
комуністичної Югославії, передусім Хорватії. Так, на початку
50-х років він подарував новоствореному Інституту ім. Руджера
Бошковича в Загребі скульптуру дубровницького науковця,
а навесні 1958 року в парку інституту був встановлений ще
один пам’ятник-подарунок тепер вже американського скульптора Мештровича [іл. № 18]. Він був надісланий у вигляді моделі з гіпсу, а потім його відлили з бронзи. Висота пам’ятника
(без постаменту) – 250 см, а розміри основи – 170 х 185 см.
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У рік ювілею Тесли скульптуру було переміщено, не без
суперечок в суспільстві, з напівприватної території інститутського парку на перехрестя вулиць Прерадовича та Масарика,
ближче до початку вулиці Тесли [іл. № 19]. У зв’язку з цим,
для скульптури було створено дещо нижчий постамент.
Скульптура Тесли у виконанні Мештровича належить
до більш пізнього періоду творчості цього винятково довголітнього й плідного скульптора. Це не перший і не останній пам’ятник, який має «суттєвмісну» форму. Стискання та
акцентована стилізація – характерні риси пізнього періоду
творчості цього митця, а монументальні фігури цього періоду,
зазвичай, зображали сидячу людину на низькому постаменті. Хронологічно роботи скульптора відзначаються зміною
якості – старіший пам’ятник Штросмаєру є найуспішнішим,
а Нєгош, одна з останніх великих робіт Мештровича, поставлений у залі, що знаходиться на вершині Ловчена, є найменш
успішним. Оскільки пам’ятник Теслі стоїть десь в середині
цього хронологічного ряду, то його цінність є відповідною.

Кршинич, Югославія – Сербія
Пам’ятник Николі Теслі, витвір хорватського скульптора
Франа Кршинича, був створений у 1961 році. Спочатку його
встановлення перед Технічним факультетом було визначено
як тимчасове.
Пам’ятник Кршинича був відлитий ще в двох екземплярах, один з яких поставлений на американській стороні Ніагарського водоспаду, а другий – в Госпічі. Оскільки
пам’ятник у Госпічі був зруйнований на початку війни за
Югославію, в рік ювілею Тесли з белградського оригінального
пам’ятника була зроблена копія, яку встановили в місці, найближчому до того, де народився Тесла.
Кршинич був сучасником Мештровича і Томи Росандича,
але за відомих обставин залишився в їх тіні. Далматинець за
походженням – народився в сім’ї каменяра – Кршинич навчався в Чехії і ще за життя здобув репутацію скульптора,
вірного традиціям. Професіонал у техніці висікання з каменя, його найкращі роботи були створені дійсно з каменю.
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Звільнившись від впливів ранніх робіт Мештровича, його
форми стали спокійнішими і певною мірою наблизилися до
концепції тектонської, стилізованої форми, в якій можна розпізнати вплив Майола.
Кршинич також мав досвід створення монументальної
пам’ятникової скульптури. Він створив пам’ятники Франі
Булічу, декілька меморіалів пам’яті Національної визвольної боротьби і, нарешті, гігантську фігуру Маршала Тіта на
Площі партизанів у м. Ужіце.
Пам’ятник Теслі [іл. № 20–22] можна вважати однією
з найуспішніших робіт цього майстра. Одним із можливих
її прототипів можна назвати відому єгипетську скульптуру
писаря Скріби [іл. № 23], яка зберігається в Луврі. Пам’ятник
зображає сидячого Теслу, на колінах якого лежить відкритий твір. Можливо, він виношує якийсь план. Долоні, якими
Тесла притримує папір, надають постаті м’яке, ледве помітне відчуття асиметрії, якщо дивитися на пам’ятник спереду.
Проте загальна сувора симетричність дає гостре відчуття
медитативного спокою, що є найважливішою характерною
рисою даної фігури. Зображення профілю надає фігурі анатомічно точного вигину та розмірів.
Кршинич не намагався вигадати якийсь особливий одяг
для Тесли – науковець зображений в робочому халаті, що
нагадує чернечу мантію. Придивившись до всіх контурів
і погляду фігури, Кршинич зобразив складки тканини у вигляді функціонально-просторового орнаменту, ритму, який
розчленовує простір [іл. № 24].
Професор Любомир Глігорієвич, який присвятив своє
життя вивченню меморіальних витворів Белграда, високо оцінив цю роботу. Він вдало підмітив, що ця прекрасна скульптура поставлена в непідходящому місці. Розміщення фігури біля
класицистичного фасаду приміщення Технічного факультету
і неможливість споглядати її з різних боків, в будь-якому випадку, не дозволяють побачити всі позитивні сторони цього
пам’ятника. Напевне, сам процес пошуку кращого місця для
цієї фігури, яка, як було вже сказано, зайняла важливе місце глибоко в свідомості значної частини жителів Сербії, був
би, на думку професора Глігорієвича, прекрасним способом

147

НИКОЛА ТЕСЛА – ОБРАЗ У МИСТЕЦТВІ

вшанування Николи Тесли в цьому році (Л. Глігорієвич пропонує обрати місце в парку, що неподалік, як це було зроблено у випадку з не менш успішною постаттю Вука Караджича,
автором якої є Джордже Йованович). Замість цього Белград
отримав навпроти будівлі аеропорту непотрібне підтвердження низького рівня образотворчої культури на початку
третього тисячоліття, про що детальніше йтиметься в наступних розділах цього тексту.

Нові пам’ятники
Канада, 2006 рік
На американському боці річки Ніагара, поблизу місця, де Тесла спроектував і в 1895 році збудував першу гідроелектростанцію, 9 липня 2006 року був відкритий ще один
пам’ятник цій видатній людині. Про це повідомлялося в місцевих газетах, а у франкфуртських «Вістях», газеті сербської
діаспори, з’явилася велика стаття на цю тему. Безумовно, про
таку подію написали й сербські видання.
Автора майбутнього пам’ятника обирали на конкурсі,
який оголосила сербська православна церковно-освітня община святого великомученика Георгія та мерія міста Ніагари.
Найбільше робіт було подано з Америки, хоча запросили також скульптора з Сербії. Оцінювальна комісія обрала проект
скульптора з Гамільтона – Леса Драйздейла.
Тесла Драйздейла зображений у вигляді фігури в довгому пальто [іл. № 25]. Він стоїть на одному зі своїх патентів
(асинхронному моторі), у правій руці тримає елегантну палицю, а в лівій високий циліндр. Автор пояснив, що Тесла зображений так, ніби палицею креслить діаграми на землі, що,
як відомо, допомогло йому вирішити технічну сторону свого
винаходу. Подивившись на пам’ятник в цілому, може здатися, що це дивна і трохи банальна композиція – людина стоїть на моторі, як на постаменті. Можливо, ця деталь зроблена в американському стилі, пройнятому поп-артом. Попри
це, в порівнянні з іншими пам’ятниками, представленими
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в 2006 році, канадський Тесла здається більш зрозумілим або,
принаймні, не позбавленим смаку.

Хорватія, 2006 рік
Новий пам’ятник у Сміляні, де народився Тесла, є витвором скульптора-викладача Міле Блажевича, доцента Академії
образотворчого мистецтва в Загребі. Урочисте відкриття цього пам’ятника відбулося разом із презентацією оновленого
місця, де він стояв і яке було зруйноване в 1991 році. Зараз його
прийнято називати «тематичним парком». Частиною цього
тематичного парку є церква 1765 року, в якій отець Мілутин,
батько Николи Тесли, працював священиком, музей, а також
мультимедійний центр, відкритий амфітеатр, дитячий майданчик, прохідна і рідний дім видатного науковця. Святкове
відкриття було, звичайно, й політичною акцією «на вищому рівні»: спочатку в оновленій церкві Св. Петра і Павла до
приїзду посадовців разом відслужили літургію метрополит
загребсько-люблянський Йован і госпічсько-сеньський єпископ Міле Богович. Парк, у якому знаходиться пам’ятник, був
відкритий президентом Месичем, прем’єром Сенадером, головою парламенту Хорватії Владимиром Шексом, а зі зверненням до присутніх звернулися Президент Сербії Борис
Тадич і особистий представник президента Буша та новий
Посол США в Хорватії Роберт Ентоні Братке.
Автор пам’ятника був обраний на конкурсі, куди свої пропозиції надіслали десять скульпторів. Підхід кількох із них не
був традиційним. Журі надало перевагу роботі з наступною
характеристикою: «відмінне пропорційне й послідовно сформоване зображення» [іл. № 26]. Стояча, вдало стилізована фігура зображає молодого Теслу «в роздумах» над предметом,
який він тримає в двох руках. Висота фігури складає майже
2,20 м, вона стоїть на дуже низькому постаменті з битого каміння. На думку членів журі, блискуче відполірована поверхня скульптури із сріблясто-білого алюмінію символізує роль
Тесли в світі новітніх технологій.
Стилізація, яка заслуговує на особливу увагу оцінювальної комісії, надала зображенню Тесли значної астенічності
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й підштовхнула пам’ятник до самісінької межі карикатурності. Це враження підсилює помітна непропорційність
пам’ятника та неприродно розставлені ноги. Серед усього
цього часто губиться той факт, що Тесла, як і Ейнштейн,
став важливим елементом субкультури: він часто з’являється
в ролі художнього героя, як, наприклад, в «Палаті Месеча»
Пола Остера, у фільмах, коміксах, є постійним персонажем
японського серіалу, його ім’я фігурує в назві рок-групи або
пісні групи Orchestral Manoeuvres in the Dark («Tesla Girls»)…
Важко перелічити комп’ютерні та відео ігри, героєм яких
він є або в яких використовують фіктивну зброю, яка, знову ж таки, названа його ім’ям. Проте важко навіть подумати про те, що автор Блажевич і оцінювальна комісія мали
на увазі саме ці невибагливі асоціації з поп-культурою – те,
що ця банальна скульптура могла б стати на один щабель із
Робокопом по впізнаваності.

Сербія, 2006 рік
На конкурсі, що проводився в Канаді, єдиним запрошеним скульптором з Європи була Дрінка Радованович із
Сербії. Ця учасниця, хоча й без диплома скульптора, під час
правління подружжя Мілошевичів здобула неофіційний
статус державного митця, а оскільки чинна влада на чолі
з Воїславом Коштуніцею в деяких аспектах є продовженням
тієї епохи, пані Радованович і досі зберігає за собою неофіційний статус скульптора, який пристосовується до смаків
нової влади. Випадок з пам’ятником Теслі є підтвердженням цього. Її скульптури, головним чином, видатних постатей сербської історії, встановлені по всьому світі, іноді навіть
в кількох екземплярах. Всіх не перелічити. В такому обсязі
робіт складно визначити певну шкалу якості. Деякі з її робіт,
разом із бюстом Мілоша Црнянського на Калемегдані, схожі на трьохвимірні карикатури.
Рішення створити пам’ятник у Белграді виникло без організації будь-якого конкурсу – грубим примусом виконання
політичної волі. Прем’єр-міністр Воїслав Коштуніца як голова
Комітету для організації святкування 150-річчя з дня народження
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Николи Тесли написав короткий лист мерії Белграда під заголовком «Рішення про виконання ініціативи щодо встановлення
пам’ятника». В ньому не вказувалося місце, але наводилося ім’я
автора. Трохи більше відомостей міститься у зверненні міністра
енергетики Радомира Наумова до тієї ж мерії. З нього ми дізнаємося, що відкрите підприємство «Електрогосподарство Сербії»
замовляє, оплачує і дарує пам’ятник Белграду.
Дві комісії мерії відмовилися від створення пам’ятника
Теслі, перш за все, через те, що в інструкції про встановлення пам’ятників забороняється встановлювати два пам’ятники
одній особі на території міста Белград. Комісія з питань образотворчого та прикладного мистецтва підготувала короткий висновок про те, що «дана скульптура не має художньої
цінності, яка б відповідала значенню особистості і діяльності
Николи Тесли». Але, попри негативні відгуки, пам’ятник таки
був встановлений завдяки тому, що партія прем’єр-міністра
на знак протесту була готова заявити про вихід зі складу
міської влади, що привело б до призначення нових виборів,
до яких тоді ніхто не був готовий.
– Я схвильований, знаходячись перед цим бронзовим
пам’ятником, бо хочу, щоб він став маяком для всіх випадкових мандрівників, а особливо молодих людей, які їдуть
з країни та повертаються до неї. Окремо хотів би побажати,
щоб цей пам’ятник був дороговказам для молодих умів, які
постійно думають про щось нове, – пояснив спонсор, міністр
енергетики Наумов, на церемонії відкриття пам’ятника, встановленого на території белградського аеропорту.
Можливо, в словах міністра є доля правди – для молоді, яка назавжди залишає країну, де особистий не(смак)
прем’єра беззаперечно оплачується за рахунок платників податків, сам погляд на цю потворну скульптуру може стати ще
одним свідченням того, що вони зробили правильний вибір.
А іноземцю, який приїжджає до Сербії і який хоча б поверхнево розуміється на мистецтві, бронзова потвора промовисто
показує, до якої країни він приїхав. Зрозуміло, що пам’ятник
з такою концепцією для будь-якої людини, яка хоча б один
раз бачила сучасну скульптуру, не може бути натхненням
для «роздумів про щось нове».
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Тесла, створений пані Радованович, зображений у вигляді
стоячої постаті [іл. № 27]. Зовнішній вигляд цього пам’ятника
дещо відрізняється від гіпсової моделі, яка була представлена
для вивчення оцінювальній комісії в Канаді і зображення якої
потім надрукували в засобах масової інформації [іл. № 28]: голова є більш прямою, співвідношення тулуба й голови змінено (напевне, для того, щоб зображувана особа здавалася помітно вищою, чого не може передати гіпсова модель). Якщо
модель з гіпсу нагадує провінційного франта, то бронзова фігура – остовпілого офіціанта, якого власник бару «пиляє» за
неприйнятну поведінку [іл. № 29]. Кожен елемент цієї фігури
відкриває повну безпомічність скульптора: про риси обличчя,
які талановиті майстри зображали відповідно до форми черепа й показували характер людини, в даному випадку можна лише здогадуватися. Вуха заліплені, проблему з волоссям
взагалі неможливо вирішити, а долоні – переконливий аргумент для того, щоб завалити автора на вступному іспиті до
будь-якої мистецької академії.
З одягом авторка теж не вигадала нічого кращого – піджак Тесли виглядає як справжній панцир, а піднятий комір
є не коміром сорочки, а частиною якогось інструменту для
катування, схожого на зашморг. Максималістична фігура,
яка, можна подумати, є втіленням смаку діючого прем’єра
Сербії та його міністра, не перевершує за якістю фігури, що
зустрічаються на провінційних кладовищах по всій Сербії.

Розподіл попелу
Один із заходів, зазначених у первинному плані, наразі
призупинений. Він полягає в перенесенні останків Николи
Тесли до храму Св. Сави в Белграді. 90-ті роки минулого століття були періодом проникнення сербської православної
церкви в суспільну сферу. Те саме відбувалося в часи диктатури Мілошевича і після 5 жовтня: здається, що період після
2000 року є саме тим моментом, коли церква стала над державою і поширилася на значній території, чого, зазвичай, немає в атеїстичних державах. В цьому треба вбачати й спробу
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поділу особистості Николи Тесли шляхом заволодіння його
останками та передачі їх під захист церкви.
Аргументація Святого синоду базується на тому, що
Никола Тесла був сином священика, який все своє життя залишався православним, і тому заслуговує бути похованим
за церковними канонами. Виходить, що жодні останки не
можуть бути музейним експонатом. З одного боку, це правильно, але, в будь-якому разі, в світі це не є прецедентом.
Людські тіла повністю або їх частини можна іноді знайти
в деяких неспеціалізованих закладах музейного типу, що
час від часу викликає різноманітні дискусії. Справа в тому,
що, наприклад, від сьогоднішнього випливу ісламістських
кіл на внутрішню політику Єгипту залежить те, побачать
туристи під час відвідин Каїрського музею мумію Рамзеса
ІІ чи ні. Разом з іншими забальзамованими тілами фараонів
її місцезнаходження змінюється, переміщуючись із постаменту на склад чи навпаки.
Депутати міської ради Белграда і, перш за все, члени
найчисленнішої в ній Демократичної партії, відмовилися
від обговорення цього заходу, а без рішення даного органу
не можна розпочати поховання. Видається, що на рішення
депутатів міської ради про перенесення обговорення цього
питання також вплинуло ставлення нинішніх зберігачів урни
з прахом Тесли, які посилаються на Закон «Про культурну
спадщину», а також думку нащадків сестри Тесли, які живуть
в Америці. Останні однозначно відкинули можливість переміщення праху Тесли.
Ініціатива Святого синоду має й інший аспект, який може
його свідомо чи несвідомо образити. Храм Св. Сави у Врачарі
зведений на одному з найвизначніших місць, пов’язаних із
сербською церквою. Через неточність та певну суперечливість джерел не можна з впевненістю назвати місце, де було
спалено мощі Св. Сави. Загальновідомо, що тоді вони зберігалися в монастирі Мілешеві і були найбільшою реліквією в історії сербського народу. В 1594 або 1595 році на «Врачаревому
полі» біля Белграда їх спалив Сінан-паша, який зимував
у Белграді з військом. Це була помста сербам за повстання
в Банаті. Можна з впевненістю сказати, що ця подія пов’язана
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з одним із легендарних історичних місць сербського народу.
Вона описана в народній літературі та присутня у витворах
образотворчого мистецтва.
Це місце було прирівняне до «святої гори», тому все більше дивують спроби збудувати на ньому храм пам’яті. Таких
спроб було дві, вони проходили в рамках конкурсу в ХХ ст.:
вперше в 1904–1905 роках, а вдруге в 1926 році. Другий конкурс, як і перший, не приніс очікуваних результатів, а два
проекти-переможці Дерока і Несторовича були об’єднані
в один. Будівництво, яке розпочалося в 1936 році, призупинили через війну, а влада післявоєнного періоду не дозволяла
продовжувати будівництво, тому недобудований храм час від
часу слугував гаражем. Наприкінці 80-х років, у період пробудження нації, керівництво Партії, відчуваючи необхідність
підтримки церкви в буремні часи, що наступають, дало дозвіл на продовження роботи тепер вже за третім, осучасненим проектом архітектора Бранка Пешича. Це був підкуп
Сербської православної церкви заради здійснення безлічі
кроків, які повинні були б, щонайменше, засуджуватися інституцією, яка піклується про духовне здоров’я народу.
Будь-який вівтар, безперечно, збудований на кістках мучеників або святих, в буквальному розумінні. Залишки святих мощів закладені в стіну святої трапезної цього храму,
який часто називають «найважливішим для сербського народу». Але зараз, коли будівництво у Врачарі завершено, принаймні зовні, а громіздку бетонну конструкцію обкладено
білим мармуром, сама церква теж стала схожа на будівлю,
що геть позбавлена духовності. Подібне поховання останків
Тесли (хоча ніхто не згадував захоронення в самій церкві або
на церковному подвір’ї – було обрано місце на плато) могло
б бути першим кроком до створення своєрідного сербського
Пантеону й додало б необхідних рис духовності новоствореному сакральному комплексу.
Вдихання нового життя в мощі, які «оголосили» своєрідним чудом, було в середні віки обов’язковою частиною
ритуалу канонізації, перетворення якоїсь історичної постаті
на святого. Перехідні держави наприкінці ХХ ст. відкрили
та застосували дещо інакший процес «оживлення», який
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можна назвати швидше аматорським. Про це написала
Катаріна Вердері в своїй книзі «Політичне життя мертвих
тіл». Оскільки в кожній державі, де після Другої світової війни до влади прийшли комуністи, існувала еміграція, в якій
перебували, безумовно, й великі письменники, композитори та політичні діячі, які потім померли і були поховані на
чужині, будь-яка «новозвільнена», а тим паче новостворена
держава здійснила «оживлення» останків хоча б однієї зі
своїх видатних постатей. Така церемонія стала обов’язковою
складовою освячення держави.
Сербський народ теж не є винятком. Останки поета
Йована Дучича були повернені в його рідне місто Требінє
і поховані за церемонією, політичний розмах якої далеко
«переплюнув» церковний ритуал попри те, що була внесена пропозиція розпочати процес проголошення великого
поета святим.
Прах Тесли вже був раніше похований. В 1957 році
до Белграда його привезла секретарка Сави Косановича
Шарлотта Мужар. Відтоді він зберігався в окремо відведеному
відділі Музею Николи Тесли. Це означає, що значної зміни
місцезнаходження останків Тесли не передбачалося. Проте
саме переміщення урни за кілька кварталів та її захоронення за відповідним церковним обрядом могло б виглядати як
«повернення видатної особистості до національної церкви».
Никола Тесла помер у Нью-Йорку на Різдво, 7 січня
1943 року. Його відспівали в єпископальному храмі Св. Іоанна
Богослова, що з такої нагоди був наданий сербській православній церкві. Родич Тесли Сава Косанович хотів, щоб тіло
його дядька кремували, але священики Сербської православної церкви зупинили його, пригрозивши відмовою відспівувати Теслу. Не можна сказати напевне, чи залишив Тесла
якісь побажання щодо свого поховання. Можливо, саме він
виявив бажання, щоб його тіло кремували, оскільки, на думку кількох науковців, які вивчали життя та діяльність Николи
Тесли (серед них є й представники інтелігенції, близькі до
Сербської православної церкви), в останні роки свого життя
великий науковець захоплювався буддизмом. За відомими на
цей час даними, тіло Тесли кремували за кілька місяців після
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смерті. Проте не зовсім зрозумілим залишається те, чи були
його останки десь поховані.
Урну з прахом Тесли, а також його майно перевезли до
маєтку, що знаходиться на Крунській вулиці. Там для неї облаштовано спеціальне місце. Підставка, на якій стоїть урна,
протягом кількох десятиліть змінювалась, а деякий час
над урною висіла посмертна гіпсова маска Тесли [іл. № 30].
Здається, цей елемент був зайвим. Сьогодні попіл Тесли міститься в правильній кришталевій сфері, що стоїть на освітленому й оформленому драпіруванням постаменті. Все це
нагадує своєрідний вівтар. Мінімалізм композиції [іл. № 31]
ще раз підтверджує те, що меморіалу або надгробному
пам’ятнику винятковій особистості не потрібні банальні написи. Після кремування тіла Тесли його попіл, без сумніву,
перестав бути священною матерією. Форма посудини, в якій
міститься прах видатного науковця, ймовірно, є найбільшим
символом. Сфера символізує цілий світ, а разом з тим і знак
досконалості. Перелік символістських значень сфери може
бути безкінечним. Її освітлення навіює містичну атмосферу.
Відвідувач відчуває, ніби його проймає дух великого науковця, володаря невидимої енергії.
Як вже було сказано, ще з часів зародження цивілізації
для виняткових особистостей не існувало звичайних традицій поховання – їх ховали в окремих місцях за ритуалами, які
відрізнялися від традиційних. Наш випадок повністю відповідає цьому правилу.
Чи продовжиться боротьба за останки Николи Тесли
й по закінченні року відзначення його ювілею – побачимо.

Милета Продановић: Тесла у металу
З сербської переклала Людмила Данилюк
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