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Tesla

Génius, který zkrotil elektřinu
David J. Kent
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ZROZENÍ
VĚDECKÉ HVĚZDY

N

a Ðuku Teslovou zrovna přišly porodní bolesti, když se
strhla hrozivá bouře jak z dílny filmového štábu speciálních efektů. Zatímco se žena modlila za bezproblémový
porod čtvrtého dítěte, její slova zanikala v dunění hromů. O půlnoci1 pak výkřiky vycházející z Ðučiných úst vystřídal křik ze rtů
novorozeného Nikoly. Blesk, jako nějaké znamení osudu, rozčísl
oblohu přesně ve chvíli, kdy Nikola přišel na svět, a nasvítil celý
prostor nevelkého domku.

lédla na mladou matku
Porodní bába udiveně poh
ře.“
zený synek je dítětem bou
a pronesla.: „Tvůj novoro
2
ětem blesku.“
„Ne,“ odvětila Duka, „je dít

Zdá se, že Nikola Tesla byl s elektřinou spojený od samého
počátku.
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Události oné vlahé červencové noci roku 1856 se odehrály ve Smiljanu, malé vesničce v tehdejší habsburské monarchii, která dnes leží
v Chorvatsku. Jelikož se Tesla narodil o půlnoci, nastaly menší nejasnosti ohledně data, kdy by měl slavit narozeniny, ovšem ty v praxi
stejně slavil jen zřídka, a to přinejmenším do doby, kdy už byl známý
po celém světě. Tehdy se jeho narozeniny (oficiálně 10. července)
proměnily ve slavnostní záležitost doprovázenou velkým mediálním
zájmem. To však předbíháme. Prozatím byl Tesla pouze synem srbského pravoslavného kněze z jedné zapadlé vesničky.

Rodina
Nikolův otec Milutin Tesla působil ve Smiljanu jako farář, což bylo
jedno z mála povolání, z nichž si vzdělaný rodák ze Srbska mohl na
rakouském území vybírat. Milutin byl synem vojenského důstojníka
a zpočátku se také ubíral ve stopách
svého otce. Brzy však naznal, že přísnost vojenského života není nic pro
něho, a jakmile se objevila vhodná
záminka v podobě špatně vyleštěných knoflíků, neváhal a vojenskou
školu opustil.
Jako vzdělaný člověk trávil dny
psaním poezie a politických rozprav, které však uváděl pod pseudonymem Srbin Pravičić, což v jeho
rodné srbštině znamenalo „muž
spravedlnosti“.3

Nahoře: Teslův rodný list
Vpravo: Teslův otec Milutin
a matka Ðuka
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Když Milutin poznal Ðuku Mandićovou, dceru z prominentní
srbské rodiny, záhy se do ní zamiloval. V jejím rodokmenu figurovala spousta kněží, což v Milutinovi vzbudilo jednoznačnou touhu
stát se duchovním. Po krátkých studiích byl vysvěcen na pravoslavného kněze a poslán jako farář do kostelíka v Senji, významném
námořním přístavu na pobřeží Chorvatska.4 O několik let později,
už jako otec tří dětí, zapůsobil Milutin na nového arcibiskupa neobvyklým, doslova úchvatným kázáním o plodech práce. „Nejlepší
kázání“ v diecézi mu přineslo privilegovanou rudou štólu a krátce
nato nabídku spravovat rozlehlejší farnost ve Smiljanu. A právě zde
se narodil Nikola a jeho mladší sestra Marica.
Základy vzdělání a kultivovaného života získal Nikola od svého
otce. Milutin ovládal vedle psaní básní a filozofických statí i několik jazyků, o čemž svědčí jeho schopnost konverzovat, číst i psát

Nahoře: Teslův dům v chorvatském Smiljanu
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v srbochorvatštině, němčině a italštině. Není divu, že sám Nikola se
stal pod vlivem otce skutečným polyglotem, který nakonec předčil
svého učitele, neboť dokázal mluvit a číst nejméně v osmi různých
jazycích.5 Nikolova matka naproti tomu neuměla ani psát, ani číst.
Celá její rodina sice získala dobré vzdělání – otec byl srbským pravoslavným knězem, jakým se měl stát i její budoucí manžel –, ale Ðuce
měla připadnout jiná role. Když byla ještě velice mladá, ztratila její
matka již tak špatný zrak, a Ðuka byla rázem nucena postarat se
o celou domácnost.6
Snad právě tato náhle nabytá role hlavy rodiny v ní podnítila
vynalézavost; Tesla ji později popisuje jako „vskutku báječnou ženu
s mimořádnými schopnostmi, kuráží a pevnou vůlí“.7 Podle něho
byla jeho matka tím, kdo mu vštípil pověstnou pracovní morálku
a životní sílu. Zatímco tedy otec rozvíjel Teslův lingvistický a literární talent, matka jej podněcovala k tvořivosti. Ðuka Mandićová
pocházela z jednoho z nejstarších rodů západního Srbska. Jejich
dědictvím byla zejména houževnatost, což Tesla v roce 1917 komentoval slovy, že je „nepoddajného a dlouhověkého rodu“.8 Chlubil se
tím, že někteří z jeho předků výrazně překonali hranici sto let věku.
Dokonce okázale, byť zřejmě nepodloženě, prohlašoval, že „jeden
z nich žil sto dvacet devět let“. Sám Tesla se dožil šestaosmdesáti,
zřejmě měl tedy dobré kořeny.
O předcích z matčiny strany Tesla hovořil jako o „linii vynálezců“. Ðučin otec a děd podle něho sestrojili „množství nástrojů
pro domácí, zemědělské a další využití“ a Ðuka je následovala
s vlastními vynálezy.9
O jejích schopnostech se Tesla zaníceně zmiňuje ve své autobiografii My Inventions (Můj životopis a mé vynálezy; Dialog 2012)
z roku 1919, kde prohlašuje:
ím vynálezcem a nemít tu
„Moje matka byla prvotřídn
ta,
íznutém od moderního svě
smůlu, že žila v kraji odř
10
vytvořila by velké věci.“
Naproti: Tesla ve věku 23 let, kolem r. 1879
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Podobně jako sám Tesla během celé své kariéry, i jeho matka
neúnavně pracovala „od rozbřesku do pozdní noci“, kdy vynalézala
a vyráběla všemožná náčiní a zařízení. Také byla talentovanou tkadlenou a švadlenou, dokonce i pěstovala rostliny, které následně
používala při ruční výrobě většiny oděvů a domácích doplňků určených pro širokou rodinu. Tesla obdivoval její neutuchající zručnost,
k čemuž poznamenal: „I když jí bylo přes šedesát, měla tak šikovné
prsty, že by na řase dokázala udělat tři uzlíky.“ Dlužno podotknout,
že umělé řasy byly v té době ještě neznámé.
Jako čtvrté dítě a druhý syn byl Tesla od samého počátku odsunut do pozadí. Tradice velela zaměřit největší pozornost na nejstaršího syna Dana, který měl zjevně neobyčejný talent a schopnosti. Miloval ho Milutin i Ðuka, stejně jako Nikola a sestry Milka,
Angelina a malá Marica. Vše se náhle změnilo ve chvíli, kdy Dane
poněkud záhadně zemřel a jediným dědicem se stal Tesla. Ten později poznamenal,11 že Dane nalezl svůj konec v rukou, či spíše pod
kopyty jejich koně. Sám kůň se do té chvíle těšil přízni celé rodiny,
jelikož „za podivných okolností zachránil otcův život“. Tesla o koni
hovoří jako o „skvostném“ arabovi a dodává:

e zavolali, aby vykonal
„Jednou v zimě, v noci, otc
když projížděl přes hory
neodkladnou bohoslužbu, a
l a utekl, zatímco otec
plné vlků, kůň se mu splaši
šlo domů vyčerpané a od
skončil na zemi. Zvíře při
li poplach, uhánělo zpět
krve, ale sotva jsme spusti
a
se pátrací skupina dostal
na osudné místo. Ještě než
se s otcem, který mezitím
hlouběji do lesa, setkala
dokonce znovu nasednout,
přišel k vědomí a dokázal
předchozích hodin proležel
aniž by věděl, že několik
12
ve sněhu.“
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A tak zatímco otce poněkud vrtošivý kůň zachránil, dvanáctiletý
Dane už tolik štěstí neměl. Podle Tesly „tenhle kůň mohl za bratrova
zranění, jimž podlehl“. Navíc tehdy pětiletý Nikola celou „tragickou
scénu sledoval“ a „její obraz neztratil nic na síle“ ani po více než půl
století, jež uběhlo mezi zmiňovaným případem a dobou, kdy Tesla
psal své paměti.13
Podle některých názorů nemusel být Nikola až tak nevinným
pozorovatelem, ale pravdu už nikdo nezjistí. O své roli v tragické
události se Nikola nešířil a žádné podrobnosti nikdy neuvedl. Jeho
rodiče byli natolik zdrcení a otřesení, že o smutné události vůbec
nehovořili. Ať už se stalo cokoliv, nejstarším synem byl od té chvíle
malý Nikola. Ani on, ani jeho rodiče se však s Danovým předčasným odchodem nikdy nevyrovnali. Přesto očekávání, která vkládali
do Dana, přesunuli nyní rodiče na daleko mladšího Nikolu, který
musel nahradit staršího bratra a zároveň objevovat vlastní schopnosti. Nastalé břímě zřejmě přispělo k několika zvláštnostem, jimiž
byl Nikola proslulý.
O svých třech sestrách se Tesla při psaní zmiňuje jen
zřídka. Víme, že když se v New Yorku zavedl, posílal
matce a sestrám domů peníze.14 A také že sestry
udělaly přesně to, co tehdy činily dcery duchovních pastýřů – provdaly se za kněze a měly děti.
Tesla si s nimi, tedy přesněji řečeno s jejich
manželi, dopisoval. Sám k tomu v jednom rozhovoru se strýcem poznamenal, že „dopisovat si
s dámami je do jisté míry obtížné“.15 Čas od času
psal přímo sestrám, obvykle když posílal nějaký šek,
protože byl koneckonců „hvězdou rodiny“16 a také je
vroucně miloval.17
Zatímco pro své nejbližší měl Tesla jen slova lásky a obdivu,
o ostatních příbuzných nemluvil vždy lichotivě. Dobrým příkladem
budiž příběh, v němž vypráví o dvou tetách a který je při zpětném
pohledu docela neuctivý.18 Obě tetičky zjevně nepatřily mezi místní
královny krásy. Byly staré, alespoň v očích mladého Nikoly, a tváře
Nahoře: Starý srbský pětidinár
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měly lehce zvrásněné. Jedné z nich „čouhaly z pusy dva zuby jako
sloní kly“. Pro malé dítě musel být tento pohled strašným zážitkem,
a co teprve když tetička zabořila své kly do Teslovy tváře pokaždé,
když mu chtěla dát pusu. V tradiční srbské kultuře se lidé líbají
poměrně běžně, ovšem z pohledu Tesly to muselo být až příliš často.
Láskyplné a zbožňující tetičky líbaly a objímaly svého synovce do
omrzení. Pro Teslu to byl osud horší smrti. „Nic mě nevyděsilo víc,“
říká, „než představa, že mě tyhle příbuzné, stejně láskyplné jako
škaredé, budou zase objímat.“19
Jednoho dne došlo k události, která pro Teslovu rodinu skončila poměrně velkou ostudou. Ðuka tehdy držela Nikolu na rukou
a zřejmě ani nedomyslela politickou nekorektnost malého chlapce,
když mu položila onu nešťastnou otázku, která že teta je podle
něho hezčí. Budoucí slavný vynálezce byl již v útlém věku pečlivým
pozorovatelem, a tak soustředěně pohlédl do tváří obou tetiček a po
důkladném zvážení ukázal na jednu z nich se slovy:

jako ta druhá.“
„Tahleta není tak škaredá

Jejich reakci sice neznáme, ale lze důvodně předpokládat, že
malého Nikolu od té doby už tak vroucně neobjímaly.

Vzrušující dětství
Tesla rozhodně nebyl malým podivínem, který by nepoznal život
běžného dítěte. Vyrůstal na chorvatském venkově, a když nepomáhal doma, podnikal stejně jako ostatní děti všelijaká dobrodružství, nezřídka končící pořádným průšvihem. Přiznává, že rodiče
se o něj neustále báli, zejména pod tíhou vzpomínky na smrt jeho
staršího bratra. Nikola byl jediným příslibem zachování jejich
rodinného jména. Jenže „mládí a lehkomyslnost“ jej přiváděly do
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„nespočetných [sic] problémů, nebezpečí a malérů“, z nichž se „dokázal dostat jen zázrakem“.20
Jednou spadl do nádrže s horkým mlékem.21 Při jiné příležitosti
na něho zaútočily husy, které doma chovali.22 Potom přišla chvíle,
kdy zkoušel létat jen s pomocí chatrného deštníku. A právě tato lehkovážnost ho na následujících šest týdnů upoutala na lůžko.23
Tesla o svých mladistvých dobrodružstvích velice rád vyprávěl.
Dokonce i při tak významné příležitosti, jakou bylo přebírání Edisonovy medaile od prestižního Amerického elektroinženýrského
institutu (AIEE, dnes Institut pro elektrotechnické a elektronické
inženýrství, IEEE), připomněl Tesla několik útrap a strastí z dětských let:

„Třikrát nebo čtyřikrát jse
m málem shořel na troud
a jednou jen taktak unikl
smrti uvařením za živa.
Byl jsem zasypaný, zůstal
opuštěný a málem umrzl.
Jen taktak jsem unikl pře
d psy, prasaty i divokými
zvířaty. Prodělal jsem str
ašlivé nemoci – třikrát neb
o
čtyřikrát už nade mnou dok
toři dělali kříž. Přihodila
se mi celá řada podivných
nehod a neštěstí – nenapa
dá
mě nic, co by se mi bylo nes
talo, a když si uvědomím,
že tu dnes večer stojím, zdr
avý a mladý na duchu i na
těle, po všech těch plodný
ch letech, pak mi to připad
á
skoro jako zázrak.“24

Tesla se velkých slov rozhodně nebál.

První snahy o vynalézání
Vzhledem k inspiraci čerpané od matky a díky tomu, že byl dítětem venkova, se Teslova vynalézavost projevovala již v útlém věku.
Stejně jako většina dětí, i Tesla se tehdy často vydával na místo, kde
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kluci lovili ryby coby základ pro dobrou večeři. Jednou dostal jeden
z chlapců od svého příbuzného dárek v podobě háčku a rybářského
náčiní. S novou výbavou v ruce a s početnou skupinou kluků za zády
vyrazil k místnímu rybníku chytat žáby. Tesla mezi nimi nebyl –
s hochem se již dříve pohádal, a tak ho ostatní nechali samotného
a se smíchem odkráčeli pryč.25
Nikola chtěl ostatním za každou cenu ukázat, že svede to samé,
co oni. Bohužel však ještě nikdy v životě pravý rybářský háček neviděl, a tak mu nezbylo, než sestrojit svůj první vynález. Představoval
si, že skutečný háček je „úžasnou věcí se zvláštními schopnostmi“
přilákat žáby, podobně jako sirény vábí námořníky do osidel smrti
na skalnatém pobřeží. Teslovi bylo jen pět let, ale důvtipu měl na
rozdávání, a tak se hned vrhl do práce.

K

rátce poté, co se rodina odstěhovala do Gospiće, dostal Tesla první příležitost prokázat rychlost svého myšlení a svůj důvtip. Tehdy bylo pořízeno
nové požární čerpadlo, které mělo nahradit neefektivní hašení s kbelíky.
V den veřejné ukázky panovalo všeobecné očekávání, ovšem jakmile dostalo
šestnáct statných mužů rozkaz pumpovat, nestalo se vůbec nic – „z trysky
nevytekla ani kapka vody“.27 Sedmiletý Tesla sice netušil, jak nový přístroj
funguje, ale rychle mu došlo, že hadice přivádějící vodu z řeky bude nejspíš
překroucená. Ihned se svlékl a skočil do vody. Jedno rychlé otočení a bylo po
problému – voda vytryskla do výšky a vzápětí dopadla na nic netušící skupinu
úředníků a měšťanů. Teslovo počínání totiž natolik vyvedlo hasiče z míry, že
zapomněli, kam vlastně s hubicí míří.

