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Наш  брат  је  био  један  од  организатора  и  инспиратора  јединог  доласка
Николе Тесле у Београд, 1. јуна 1892. године. Сутрадан по великом народном
дочеку  организованом  на  платоу  код  данашњег  Филозофског  факултета,
један од највећих светских научника је у пратњи нашег брата Андре отишао
на  пријем  код  краља  Александра  Обреновића.  Вечерње  дружење
уприличено је у "Вајфертовој пивари" (данас БИП) на Топчидерском брду. На
свечаној вечери су се окупили сви највиђенији Срби тог доба. Историчари су
забележили да је Андра Ђорђевић одржао здравицу у име "Друштва Светог
Саве" којом се захвалио Николи Тесли за све што је урадио за напредак и
развој целокупног човечанства. Затим је Јован Јовановић Змај одрецитовао
песму коју је написао специјално за ову прилику - "Поздрав Николи Тесли
пре доласка му у Београд", што је чувеног научника расплакало. Уследио је и
емотивни  говор  "човека  који  је  осветлио  свет",  који  овде  преносимо  у
целости: "Господо и Браћо! Не бих био Србин, и не бих се српски осјећао кад
вечерашње  вече  не  бих  рачунао  у  најсретније  и  најдрагоценије  часове  у
животу. Од када сам оставио отаџбину своју и винуо се у далеки свијет, као и
сваки човјек, имао сам и успјеха и неуспјеха, и радосних и мрачних и сретних
и  несретних  тренутака.  Но,  опет  за  то  могу  рећи,  да  ми  је  срећа  била
наклоњена,  и  да  сам  имао  више  радосних,  но  тужних  дана,  јер  сам
сразмјерно  за  кратко  вријеме  достигао  велике  успјехе  и  добитке.  Али
слободно,  без  икакова  претјеривања,  могу  рећи  да  никад  нисам  био
задовољнији, нити сам икада осјећао овакву сласт успјеха, као што осјећам
сада овдје, у средини Вашој и уз Ваше признање, мила браћо моја. А сада ћу
Вам испричати кроз какве буре научник пролази да би дошао до открића.
Била је ноћ. Држао сам једну жицу у једној, а другу у другој руци, а поглед ми
је  био  уперен  у  стаклену  цијев.  Саставио  сам  жице,  али  цијев  се  није



освијетлила.  Ја  се  умало  нисам  срушио.  Да  ми  је  топовско  тане  груди
пробило, не би ми било теже и горе. Али опет сам се прибрао. Изашао сам
поново да прегледам цијелу справу, и тада сам нашао гдје на једном мјесту
жице нису биле спојене. Спојио сам их и цијев је засвијетлила. Мојој радости
није било краја. То су били тренуци екстазе. Такав један тренутак за мене је и
сад,  после  овог  ласкавог  поздрава од човјека  (Ј.Ј.Змаја  -  прим.ур.)  који  је
једини у Српству, кога толико штујем и цијеним, и чије сам пјесме у далекој
тужини читао, љубио их и сузама залијевао. Живјели браћо моја!" 



Андрија Ђорђевић - Андра (Крагујевац, 28. март/9. април 1854. – Крагујевац,
22.  октобар/4.  новембар  1914.)  био  је  српски  правник  и  политичар  и
професор  Велике  школе  у  Београду.  Био  је  министар  правде  и  министар
просвете.



Додељен му је Орден Таковског крста и Краљевски орден Белог орла.

Б.Р.

Матеја П. Богдановић


