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Нико ла Тесла и
Срп ска Пра во слав на Црква:

духов не рефлек си је
о веза ма и насле ђу1

„‘Пре ста ни да се играш с том мач ком’, 
рече она (Тесли на мати). ‘Може иза зва ти 
пожар’. Али ја сам апстракт но раз ми
шљао. Да ли је при ро да џинов ска мач
ка? Ако јесте, ко милу је њена леђа? 
То може бити само Бог, закљу чио сам“ 
(Писмо Тесле, Поли Фотић, 1939).2

Ваше Пре о све штен ство, епи ско пе Мак
си ме, висо ко ча сни и часни оци, истак ну те и 
ува же не коле ге, дра ги сту ден ти и при ја те љи, 
поча ство ван сам пози вом да вам се обра тим 
у име Срп ске Пра во слав не Цркве и Пра во
слав ног бого слов ског факул те та Уни вер зи те
та у Бео гра ду а пово дом про сла ве дана Све тог 
Саве овде у Сан Фран ци ску. А опет, зада так 
који је пре дам ном јесте дава ње аде кват них 
речи о слав ном аме рич косрп ском науч ни ку 
Нико ли Тесли (1856–1943). Замо љен сам да 
рефлек ту јем, макар саже то, о њего вом насле
ђу с обзи ром на Срп ску Пра во слав ну Цркву. 
Моје скром но мишље ње јесте да се у тео  
ло шком сми слу сле де ћа раз ми шља ња могу 
узе ти за разум но и леги тим но вред но ва ње 
њего вог поло жа ја у сабор ном живом сећа њу 
Срп ске Пра во слав не Цркве.

1. Teслина дела. Сле де ће речи нашег 
Госпо да Ису са Хри ста могу се узе ти као 
начел ни кри те ри јум вред но ва ња: „По пло до
ви ма њихо вим позна ће те их“ (Mт 7:16). Пло
до ви Тесли ног дела јесу све тло дат ни, и то у 
дослов ном и у духов ном сми слу. С јед не стра
не он је свет увео у ново доба циви ли за ци је: у 
епо ху елек тро маг нет не енер ги је и исто вр сне 
инду стри је – тре ба ли поме ну ти њего ве рево
лу ци о нар не про на ла ске какви су (асин хро
ни) индук ци о ни мотор на погон наиз ме нич не 
стру је (AC) одно сно обрт но маг нет ско поље, 
затим струј ну све ћи цу, или њего ве систе ме 
бежич ног пре но са струј не енер ги је и инфор

1  Пре да ва ње је изго во ре но 9. фебру а ра 2013. 
пред орга ни за ци јом срп ских сту де на та на Уни вер зи те ту 
Бер кли у Сан Фран ци ску, Кали фор ни ја – пово дом коме
мо ра ци је 70 годи на од смр ти Нико ле Тесле. Пре да ва ње 
је поно вље но 30. јану а ра 2014. у скло пу паро хиј ских 
три би на у орга ни за ци ји све ште ни ка Небој ше Топо ли ћа 
при хра му Све тог апо сто ла Мар ка у Бео гра ду – пово дом 
71 годи шњи це упо ко је ња Нико ле Тесле.

2  Niko la Тesla Let ter to Miss Pola Fotitch, “A 
Story of Youth Told by Age”, у: John T. Rat zlaf, Tesla Said, 
Tesla Book Com pany, Мillbrae CA 1984, 284. Пре вод: БЛ.

ма ци је, или њего ве коло сал не допри но се у 
дру гим пољи ма каква су ана ли за иксзра ко
ва (Xrays), рада р ска и радио кому ни ка ци ја 
или даљин ско упра вља ње, флу о ре сцент но
нео н ско осве тље ње као такво, не искљу чу ју
ћи анти ци па ци је гло бал ног интер не та или 
моби не теле фо ни је. С дру ге стра не он је био 
све тло собом сâмим. Али то узи мам у допун
ском, рекао бих – у духов ном сми слу. Наи ме 
Тесла је био „откри ве ње“ мисте ри је све тла и 
као лич ност. 

Узет као науч ник он је један од нај ва
жни јих про на ла за ча свих вре ме на. Тако је 
још пре 1919. сма трао про на ла зач и чуве
ни уред ник Елек трич ког екс пе ри мен та то ра 
Хуго Герн сбак (H. Gern sback 1884–1967).3 Из 
њего ве лич но сти „зра чи нешто маг не тич но 
и сил но“ све до чи Вла ди слав Савић, тако ђе у 
то вре ме. Узет као лич ност он је несум њи во 
изван се риј ски при мер аскет ског само у здр
жа ња. Био је узор чове ка посве ће ног чисто ти 
мисли и бла го сти опште ња. Из њего ве лич но
сти зра чи нешто што је „... у исти мах чед но 
и несе бич но, увек гото во да послу жи...“ завр
ша ва све до че ње Савић који је Теслу лич но 
позна вао.4 На оба нивоа он нам је учи нио 
непро це њи во добро. Дати све тло дру ги ма 
јесте добро: бити добар пре ма дру ги ма јесте 
про све тљу ју ће. Тесла је био обо је. Пре ма томе 
Срп ска Пра во слав на Црква никад није окле
ва ла да Теслу пре по зна као јед ног од сво јих 
сино ва. 

Напра вио бих још један корак. Наи ме 
каза ћу и ово: посто ји спо на, и то посеб на, 
веза коју тек тре ба испи та ти, изме ђу лич но
сти Нико ле Тесле и оног што може мо опа жа
ти као све тло дат не енер ги је Духа Све тог. Те 
енер ги је, силе, стру је свим тва ри ма даје наш 
Господ Исус Хри стос – као Логос кроз којег 
„све поста де и без њега не поста де ништа 
што је поста ло“ (Jн 1:3; Откр 4:11). Како сâм 
Господ обја вљу је: „Ја сам све тлост све ту; ко 

3  Шта ви ше уред ник чуве ног часо пи са Елек
трич ки екс пе ри мен та тор Герн сбак је казао дослов но 
ово: „Рекох: ‘Ако мисли те ко је ствар но изу мео, дру гим 
речи ма, ство рио и про на шао – не само побољ шао оно 
што су дру ги већ изу ме ли, онда без нај ма ње сени сум
ње Нико ла Тесла јесте нај ве ћи про на ла зач на све ту, не 
само у сада шњи ци већ у цело куп ној исто ри ји’“. Виде ти: 
Hugo Gern sback, “Niko la Tesla and His Inven ti ons”, The 
Elec tri cal Expe ri men ter VI:69 (1919) 614. 

4  Овај навод дола зи из интер вјуа који је Вла ди
слав Савић водио са Нико лом Теслом 1919. током њихо
вог опро штај ног сусре та. Тај интер вју је касни је публи
ко ван у посеб ном изда њу Дру штва „Нико ла Тесла“ у 
Бео гра ду 1952. Виде ти: – Vla di slav Savić, „Niko la Tesla: 
naš prvi veli ki amba sa dor u Sje di nje nim Ame rič kim Drža
va ma“, Bibli o te ka Niko le Tesle књ. 10, изд. Društvо Niko
la Tesla za una pre đe nje nau ke i teh ni ke, Beo grad 1952, 14 
стр. = Вла ди слав Савић, „Наш први вели ки амба са дор у 
САД“, Гра дац 157158159 (2006) 244 = скр. А.
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иде за м ном неће ходи ти у тами, него ће има
ти све тлост живо та“ (Jн 8:12) – како и никеј
скоцари град ски Сим вол вере потвр ђу је, веру
јем „...у јед но га Госпо да Ису са Хри ста, Сина 
Божи јег, Једи но род ног, од Оца рође ног пре 
свих веко ва; Све тлост од Све тло сти (φῶς ἐκ 
φωτός), Бога исти ни тог од Бога исти ни тог, 
рође ног, не ство ре ног, јед но су шног Оцу, кроз 
кога је све поста ло“. 

С тим у вези ико нич ки при зор Тесле док 
седи усред стру них муња које отпу шта његов 
поја ча ва ју ћи пре дај ник (mag nifying  tran smit
ter) у лабо ра то ри ји у Коло ра до Спринг су, и 
то са књи гом отво ре ном у кри лу,5 изгле да да 
назна чу је изве сно про роч ко духов но дога
ђа ње. Дакле то није само запа њу ју ћа демон
стра ци ја супер гени ја на послу. Јер тај при зор 
ико ни зу је исто вре ме но опште ње са физич
ким и мета фи зич ким димен зи ја ма мисте ри је 
све ло сти. Дру гим речи ма тај при зор може се 
тума чи ти као истан ча на ини ци ја ци ја у бла го
твор на (дру штве ноеко ном ска) и бла го дат на 
(духов нокул тур на) деј ства Све тло сти. Како 
сто ји у члан ку нај ве ро ват ни је писа ном 1905. 
а про на ђе ном у Архи ви Музе ја Нико ле Тесле: 
„С вре ме на на вре ме, у рет ким интер ва ли ма, 
Вели ки дух про на ла за штва сила зи на Земљу 
да саоп шти неку тај ну која тре ба да уна пре
ди чове чан ство. Бира нај бо ље при пре мље ног 
[…]. Дра го це но сазна ње дола зи као бле сак 
све тло сти“ (А 52). 

Ту уло гу про роч ког посред ни ка ене р ги
ја Бога, на начин осве тље ња њихо вог потен
ци ја ла и потен ци ра ња њихо ве све тло но сти, 
одно сно, уло гу откри ва о ца све тло но сних 
даро ва похра ње них у при ро ди као откри ве њу 
Божи јем парек се ланс, Тесли су већ за живо та 
при пи си ва ли савре ме ни ци. Тако је 1917. при
ли ком доде ле меда ље Еди со на Тесли пред
сед ник Аме рич ког удру же ња елек трич ких 
инжи ње ра Бер нар А. Беренд (B. A. Behrend 
1875–1932) на кра ју казао сле де ће, пара фра
зи ра ју ћи сти хо ве Алек сан дра Поу па (A. Pope 
1688–1744) посве ће не Иса ку Њут ну: 

„При ро ду и зако не при ро де, пôкр о ви 
зaкриваху у мрак.

“Нек’ буде Тесла!” – рече Бог, и бље сну
све тло сни зрак“.6

5  Може мо саглêда ти и овај при зор: наи ме тре
ну так кад Тесла у лабо ра то ри ји у Њујор ку (East Hou
ston St., New York) седи испред спи рал ног кале ма свог 
висо ко фре квент ног тран сфо р ма то ра, опет са књи гом 
отво ре ном у кри лу, и чита The o ria Phi lo sop hi ae Natu ra lis 
(1758) Руђе ра Бошко ви ћа.

6  “Natu re and Natu re’s laws lay hid in night: / God 
said, ‘Let New ton be!’ and all was light”. Ти сти хо ви Поу
па, ина че пре во ди о ца Хоме ра на енгле ски језик, били 
су посве ће ни као епи таф вели ком енгле ском фило со
фу, мате ма ти ча ру и физи ча ру. Пре вод: БЛ

2. Teслине речи. Али има тога још. Наи
ме не може мо забо ра ви ти Тесли не соп стве
не речи по пита њи ма вере, Бога и рели ги је. 
Виде ће мо, то су речи поста вље не у очи глед но 
хри шћан ском кон тек сту:

„Видим повре ђе ног при ја те ља, то и мене 
рања ва: мој при ја тељ и ја јесмо јед но. A 
сада видим поко ше ног непри ја те ља, гру мен 
мате ри је за који – од свих гру ме на у васе
ље ни – мени је нај ма ње ста ло, па опет, то 
ме печа ли. Зар то не дока зу је да је сва ко од 
нас само део цели не?“.7 И сле де ће меди
та ци је тог изу зет ног чове ка тако ђе су врло 
илу стра тив не: „Mноге годи не сам мислио и 
пре ми шљао, пре пу шта ју ћи се спе ку ла ци ја
ма и тео ри ја ма, сма тра ју ћи да је човек маса 
коју покре ће сила, посма тра ју ћи њего во 
нео бја шњи во кре та ње у све тлу меха нич ког, 
при ме њу ју ћи јед но став на наче ла меха ни ке 
на ана ли зу истог – док нисам дошао до ових 
реше ња, и при том намах осве стио да су ме 
њима нау чи ли у моме раном детињ ству. Ове 
три речи [н. хра на, мир, рад] озву чу ју кључ
не ноте хри шћан ске рели ги је. Њихо во науч
но зна че ње и свр ха сад су мени јасни […]: 
да пове ћа мо људ ску ене р ги ју. Кад то схва
ти мо, не може мо а да се не диви мо томе 
како је хри шћан ска рели ги ја дубо ко мудра и 
науч на и како је она неиз мер но прак тич на, 
и у каквом нагла ше ном кон тра сту она сто ји 
с тим у вези наспрам дру гих рели ги ја“ (PI 
192–193).8

7  Niko la Tesla, “The Pro blem of Incre a sing 
Human Energy: With Spe cial Refe ren ce to the Har nes sing 
of the Sun’s Energy“, Cen tury Illu stra ted Maga zi ne XL:2 
(1900) 177 = скр. PI. Пре вод: БЛ.

8  Пре ма изво ру My Inven ti ons: The Auto bi o graphy 
of Niko la Tesla, NuVi sion Publi ca ti ons, US 2007, 41 и ове 
речи би тре ба ло да при па да ју Тесли: „Дар умне силе 
дола зи од Бога, Божан ског Бића, и ако сво је умо ве кон
цен три ше мо на ту исти ну ми се уса гла ша ва мо са том 
вели ком силом. Моја мај ка ме је нау чи ла да све ко ли
ку исти ну тра жим у Библи ји; пре ма томе ја сам неко
ли ко месе ци посве тио истра жи ва њу тог дела“. Иако је 
раши ре на кроз дру ге вер зи је њего ве ауто би о гра фи је та 
рече ни ца, међу тим, не нала зи се у ори ги нал ном тек сту 
Тесли не био гра фи је из 1919. годи не. Виде ти: – Niko la 
Tesla, My Inven ti ons (Ch. V = “The Mag nifying  Tran smit
ter“) каквом је публи ко ва на у часо пи су Elec tri cal Expe
ri men ter VII:74 (1919) 173. Ипак наве де на рече ни ца 
јесте у сагла сно сти са ана лог ним мисли ма што их је 
Тесла изно сио дру где као и са изве сним окол но сти ма 
живо та или ста во ви ма ума и срца – који се могу рекон
стру и са ти у при лог горе  на ве де ног, и vice ver sa. У прво
по ме ну тој вер зи ји Тесли не био гра фи је—у још неки ма 
тако ђе —по ја вљу ју се и ове речи: „Мир може доћи само 
као при род на после ди ца уни вер зал ног про све тље ња и 
ста па ња раса, и ми смо још увек дале ко од тог бла же
ног оства ре ња, пошто заи ста тек неко ли ци на при зна
ју да ‘Бог је саздао чове ка пре ма сво ме обра зу’ по чему 
су сви земаљ ски људи јед на ки. У ства ри посто ји само 
јед на раса у мно гим боја ма. Хри стос је јед на лич ност, 
а ипак он при па да свим људи ма, па зашто онда неки 
људи нала зе себе бољим од дру гих људи?” (нав. д., 53). 
Осим увод ног дела прве рече ни це прет ход ног наво да, 
међу тим, оста так наве де ног тек ста не нала зи мо у рефе
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Ма коли ко рет ко било и тешко пости жи
во, ипак, суштин ско обе леж је хри шћан ства 
није само „толе ри са ње“ непри ја те ља него 
испо ља ва ње љуба ви пре ма њему, без обзи ра 
на непри ја тељ ску омра зу. Како је казао сâм 
Хри стос: „Љуби те непри ја те ље сво је, добро 
тво ри те они ма који вас мрзе“ (Лк 6:27–29) 
и „... ако те ко уда ри по десном обра зу твом, 
окре ни му и дру ги“ (Мт 5:39). Отуд нема сум
ње да су више на ве де не речи Тесле поста вље
не парек се ланс у хри шћан ском духу. Али 
овде се има дода ти још тога. Јер, како види
мо, поме ну те речи Тесле нису само јасан при
мер њего ве уве ре но сти у изна чал ну јед на кост 
свих људ ских бића као лич но сти – што је осе
ћај једин ства посво јен кроз духов ну емпа ти ју 
– него пред ста вља ју и чиње нич но осве до че ње 
да је он веро вао да сва људ ска бића дости жу 
пун потен ци јал живе ћи сагла сно посту ла ти
ма уче ња Хри ста и њего вих уче ни ка. И даље 
још, он се осме љу је да изве де науч не импли
ка ци је наве де них прин ци па хри шћан ске 
рели ги је која, дода је он, јесте посеб на и раз
ли чи та у одно су на дру ге. 

Сва ка ко јесте тач но да је у дру гим 
при ли ка ма он изно сио гле ди шта која нису 
у пот пу но сти у скла ду са оним што сма тра
мо солид ним у пот пу но пра во слав ном тео
ло шком сми слу. На при мер њего во изјед на
ча ва ње буди стич ке док три не о јед на ко сти 
људ ских бића са хри шћан ским уче њем о јед
на ко сти људ ских бића, или, њего ва резер ва 
наспрам рели ги је као рели ги је, или, њего ва 
раз ма тра ња о про ла зно сти лич но сти сва ке 
људ ске једин ке. Ипак ова гле ди шта дају се 
обја сни ти њего вом нео д ступ ном посве ће но
шћу слу жби све ко ли ком чове чан ству, њего вом 
либе рал ном све о бу хват но шћу и чиње ни цом 
да је он добро раз у мео да Бог и рели ги ја нису 
исто нити су без о стат но уза јам но заме њи ви. 
На посе бан начин Тесла је себе пре дао Богу. 
Јер рели ги ја може бити – и често јесте (ако 
се осу ши у фор ма лан риту ал без дожи вља ја 
вере) дис тор зи ја оног што Бог заи ста јесте. То 
је раз лог из којег он, сход но јед ном изво ру, 
каже сле де ће:

„Рели ги ја је напр о сто иде ал. Она је иде ал на 
сила која тежи да људ ско биће осло бо ди од 
мате ри јал них уза. Не веру јем да су мате ри
ја и енер ги ја уза јам но заме њи ви ишта више 
него што су то тело и душа. Напро сто има 
толи ко мно го мате ри је у васе ље ни и она не 
може бити уни ште на. Како ја видим живот 
на овој пла не ти, нема ника кве инди ви ду

рент ном Тесли ном тек сту Моји изу ми из 1919. годи не = 
Niko la Tesla, My Inven ti ons (Ch. VI = “The Art of Tele a u
to ma tics“) каквим је публи ко ван у: Elec tri cal Expe ri men
ter VII:78 (1919) 552.

ал но сти. Може зазву ча ти апсурд но али ја 
веру јем да је сва ка лич ност тек талас што 
про ла зи кроз про стор, непре ста но се мења
ју ћи из тре на у трен док путу је, напо кон јед
ног дана се рас тва ра ју ћи“.9 

Чак и у цити ра ним речи ма, међу тим, 
види мо да Тесла при зна је како рели ги ја може 
бити осло ба ђа ју ћа сила. Тако је без обзи ра да 
ли она јесте или није про јек ци ја људ ске жеље 
на оно што истин ски јесте. А резер ва пре ма 
људ ској инди ви ду ал но сти ква ли фи ко ва на 
је, како реко смо, посма тра њем „...живо та на 
овој пла не ти“, или како би тео ло зи каза ли, 
„... живо та у усло ви ма уве де ним прво бит ним 
падом“. Конач но, изјед на ча ва ње хри шћан
ства са буди змом јесте функ ци ја њего ве вере 
у мир и у јед ност свег ство ре ног бића: вере 
у мир и све је дин ство схва ће не као после ди це 
уче ња о фун да мен тал но божан ском потен ци
ја лу сва ког људ ског бића она квог какво сто ји 
– или, како је он чинио, кле чи10 – пред Богом, 
не нужно пред ‘рели ги јом’ узе том као оно 
што конач на и пала људ ска бића зами шља
ју да Бог ‘јесте’. Чак и у том слу ча ју Тесла је 
изно ва афи р ма ти ван:

„Веко ви ма је ова иде ја [да смо сви бра ћа
сестре и дело ви цели не БЛ] обзна њи ва на у 
сазре ло мудрим уче њи ма рели ги је, веро ват
но не само као сред ство за оси гу ра ње мира 
и хар мо ни је међу људи ма већ и као дубо ко 
засно ва на исти на. Буди ста то изра жа ва на 
један начин, хри шћа ни н на дру ги, али обо
је казу ју исто: Сви смо ми јед но“ (PI 177) – 
напо слет ку, ове речи јесу врло инди ка тив не 
у нај ши рем бого слов ском сми слу: „Ари сто
тел је учио да у васи о ни посто ји непо крет на 
‘енте ле хи ја’ која све покре ће и мисао је њен 
глав ни атри бут.11 Исто тако ја сам уве рен да 
је цео космос обје ди њен, како у мате ри јал
ном тако и у духов ном погле ду. Посто ји у 
васи о ни неко језгро од куда ми доби ја мо сву 
сна гу, сва надах ну ћа, оно нас веч но при вла

9  Orrin E. Dun lap, Radi o’s 100 Men of Sci en ce: Bio
grap hi cal Nar ra ti ves of Path fin ders in Elec tro nics and Tele vi
sion, Har per & Brot hers, New York ²1944, 122123.

10  Пре ма сећа њи ма југо сло вен скохрват ског 
ваја ра Ива на Мештро ви ћа: „... [Teсла] при по ви је дао 
ми како се још од ране мла до сти, при је спа ва ња, кле
че ћи на голим коље ни ма, молио Богу. Кад сам га упи
тао какве моли тве моли, одго во рио ми је: ‘Oне које сам 
у дје тињ ству молио. Али, да, тако сам се молио све до 
сво је педе се те годи не. Oд тога доба се молим дру га чи је, 
ну, то је све јед но, сушти на је иста, и ја се Богу молим 
сва ког дана’“. Виде ти: – Ivan Meš tro vić, Uspo me ne na 
poli tič ke lju de i doga đa je, Naklad ni zavod Mati ce hrvat ske, 
Zagreb 1993, 169170.

11  Алу зи ју Тесле на тео ло ги ју Ари сто те ла тре ба 
срав ни ти са сле де ћим локу сом ламб да књи ге њего ве 
Мета фи зи ке:αὑτὸν ἄρα νοεῖ, εἴπερ ἐστὶ τὸ κράτιστον, 
καὶ ἔστιν ἡ νόησις νοήσεως νόησις* (Metaphysicа XII 9: 
1074 b 34).
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чи,12 ја осе ћам њего ву моћ и вред но сти које 
оно еми ту је целој васи о ни и тиме је одр
жа ва у скла ду. Ја нисам про дро у тај ну тог 
језгра, али знам да посто ји, и кад хоћу да 
му при дам какав мате ри јал ни атри бут, онда 
мислим да је то све тлост, а кад поку шам да 
га схва тим духов но је то лепо та и сами лост. 
Онај ко носи у себи ту веру осе ћа се сна жан, 
рад му чини радост, јер се сам осе ћа јед ним 
тоном у све оп штој хар мо ни ји“ (А 244).13

3. Tеслино цркве но насле ђе. Аргу мен ти 
које смо досад изне ли довољ ни су нама као 
при пад ни ци ма Срп ске Пра во слав не Црквe 
да усво ји мо Нико лу Теслу као нашег сабра
та. Tо сле ди из уни вер зал но сти духов но сти, 
уче ња и вере Пра во слав не Цркве, наро чи то 
из њене спо соб но сти да при гр ли дру гост ико
но миј ски (οἰκονομία). Упра во то омо гу ћу је да 
Теслу узне се мо као јед ног од наше сабра ће. 
Доду ше он при па да цело куп ном чове чан ству, 
упр кос – или захва љу ју ћи – њего вој једин
стве но сти без пре се да на. Он је био син про то
је ре ја Милу ти на Тесле (1819–1879), срп ског 
пра во слав ног све ште ни ка у Смиљ âну који 
га је изло жио бла го дат ним чуде си ма божан
ске литур ги је, и то у сво ме паро хиј ском хра
му Све тих апо сто ла Петра и Павла (1756), у 
којем је као дечак огла ша вао зво на (иако се, 
како је све до чи, осе ћао нела год но из раз ло га 
што је то морао да чини сва ке неде ље). Отац 
Милан и његов дом сла ви ли су крсну сла ву 
Све тог вели ко му че ни ка Гео р ги ја. 

Нико ла је био син Геор ги неЂуке Тесла 
(1822–1892, рође не Ман дић).14 Њен отац и 
њен брат тако ђе су били срп ски пра во слав ни 
све ште ни ци. Теслу је крстио све ште ник Тома 

12  И ово место тре ба срав ни ти са ламб да књи
гом Мета фи зи ке Ари сто те ла: κινεῖ δὴ ὡς ἐρώμενον*, 
κινούμενα δὲ τἆλλα κινεῖ (Metaphysicа XII 7: 1072 b 3-4).

13  Иако Тесла раз ли ку је Све тлост у виду мате
ри јал ног атри бу та космич ког Цен тра (језгро) у одно су 
на духов не атри бу те, наи ме Лепо ту и Сами лост, инди
ка тив но је да се овде поја вљу је три ја дич на струк ту ра 
при мар них вред но сти космич ког Цен тра. Ипак, то је 
уда ље но чак од при ми тив не три ја до ло ги је у дог ма то ло
шком сми слу. 

14  Тесла је био пер фект но све стан сво јих дубо
ких срп ских коре но ва са мај чи не стра не. Он је то 
потвр дио писме но у писму Џор џу М. Муња су (Geo r ge 
M. Mun gas) дато ва ном 11.06.1921. „Пра во вре ме но сам 
при мио ваше љуба зно писмо од 31. маја и желим да вам 
захва лим на пока за ном инте ре со ва њу. Ви нарав но зна те 
да сам ја Србин (I am a Ser bian) који поти че од нај ста
ри јег ста бла (stock) уто ли ко што се име моје мај ке може 
пра ти ти (у ста ри ну БЛ) ско ро оно ли ко дале ко коли ко 
било које у нашем роду. Изда вач кан за шког Far mer and 
Mail and Bre e ze није сасвим схва тио да је кра ји на (Pro
vin ce) у којој сам рођен у оно вре ме напро сто била под 
поли тич ком упра вом Аустри је што нема ника кве везе 
са наци о нал но шћу (which has not hing to do with nati
o na lity) […]“. Фото ко пи ја писма Тесле Муњо су је обја
вље на у часо пи су Аме ри кан ски Србо бран (22.05.1958). 

Оклоп џи ја сход но обре ду Срп ске Пра во слав
не Цркве. У веро у че ње га је упу тио нај ве ро
ват ни је пра во слав ни све ште ник Миле Лема
ић (то јест Пилип Лема ић). Све три њего ве 
сестре – Анге ли на, Мил ка, Мари ца – уда ле 
су се за срп ске пра во слав не све ште ни ке. Син 
Анге ли не, уче ни тео лог литур гиј ски рефор
ма тор Петро ни је Трбо је вић (1876–1933), 
постао је игу ман мана сти ра Шиша то вац: 
Тесла је раз ме њи вао срдач на писма са сво
јим нећа ком. Поврх тога шко ло ва ње Нико ле 
Тесле на пре су дан начин пот по мо гао је његов 
ујак и добро твор – митро по лит дабро бо сан
ски и сара јев ски Нико лај Ман дић (1840–
1907). Лич ни при ме рак Слу жаб ни ка (Вене
ци ја 1519) срп ски науч ник је сма трао нај
дра го це ни јим пред ме том сво је библи о те ке.15 
Тесла је био пред сед ник цркве нообра зов не 
општи не у Њујор ку. Он је био кум хра ма Све
тог Саве у Гери ју у Инди ја ни (Gary, Indi a na) 
годи не 1938. Тесли је доде љен Oрден Све тог 
Саве I сте пе на (1892) – па ипак, Нико ла је 
увек гово рио на нешо ви ни стич ки и некон фе
си о на ли стич ки начин: о Хри сту, о хри шћан
ству, о фун да мен тал ном једин ству и јед но сти 
људ ског рода ство ре ног пре ма обра зу Више 
Ствар но сти, то ће рећи, пре ма Све тло сти, 
Лепо ти и Сами ло сти. 

Он је био Србин – а опет био је Аме
ри ка нац. Како је рекао Перо Сли јеп че вић, 
„Србин по души, али по сво ме раду само 
човек, про рок будућ но сти...“.16 Заи ста он је 
био наш – а опет при па да сви ма. Али тако је 
и са Хри стом: он при па да теби и мени пона
о соб и сви ма „уоп ште“ – пре ко и поврх гра
ни ца вре ме на и про сто ра, дру штве ног и еко
ном ског ста ту са или оних расе и пола. Такав 
је слу чај са Богом и оним што је бого по доб но. 
Тесла је био бого по до бан. Он није постао све
ште ник Срп ске Пра во слав не Цркве, иако се 
упра во за то његов отац све срд но молио. Па 
ипак он је постао све ште ник нау ке све тло сти 
и енер ги је, при но се ћи пло до ве за које види
мо да су добри. Он је рођен у срп ском селу 
Смиљ âну у Лич кој кра ји ни на Бал ка ну. Па 
ипак њего ва сахра на17 одр жа на је у Њујор ку у 

15  Теслин нећак Сава Коса но вић касни је ће ту 
бого слу жбе ну књи гу пода ри ти Хари ју Тру ма ну (Harry 
S. Tru man 1884–1972), пред сед ни ку САД. Виде ти: – 
Мило ван Матић, „Тесла у окри љу пра во сла вља“, Пра во
сла вље 931932 (2006).

16  Перо Сли јеп че вић, „Јед на посе та код Нико
ле Тесле“, Народ, бр. 16 (Сара је во 1922) = исти, Беле  
три стич ки радо ви и пре пи ска, у: Р. Вуч ко вић (уред.), 
Сабра на дела Пера Сли јеп че ви ћа, књ. 9, Свет књи ге 
2013, Бео град 192194. 

17  Теста мен тар на жеља Тесле лич но била је 
да се њего ви посмрт ни оста ци испра те уз песму Тамо 
дале ко... коју је ком по но вао срп ски ком по зи тор Ђор ђе 
Марин ко вић (1891–1977) пово дом Албан ске гол го те 
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кате дра ли Све тог Јова на Бого сло ва, у јед ном 
од нај им пре сив ни јих ново гот ских хра мо ва 
све та. Зау по кој ну слу жбу отво рио је епи ско
пал ни бискуп Вили јам Менинг (Wil li am Th. 
Man ning 1866–1949) a наста вак су при дру
жи ли про то је реј Душан Шукле то вић, ста ре
ши на хра ма Све тог Саве Срп ске Пра во слав
не Цркве и саслу жу ју ћи сабрат све ште ник 
Милан Мрви ча нин, пре ма бла го сло ву епи
ско па Дио ни си ја (Мили во је ви ћа 1898–1979).

Отуд нас није изне на ди ло него обра
до ва ло кад смо виде ли да бисте Миха и ла 
Пупи на и Нико ле Тесле, посве ће не и обе ле
же не, сто је са леве и десне стра не бисте све
тог Нико ла ја Вели ми ро ви ћа18 у пор ти хра ма, 
опа зи мо, Све тог Саве на Доњем Мен хет ну у 
Њујор ку.19 Са сигур но шћу може мо каза ти да 
је Све ти Сава, као нико пре ни после њега, 
срп ском наро ду пре дао све тлост пра во слав не 
вере, и сам бива ју ћи све ти ло Хри сто во Духом 
Све тим. Тако ђе са сигур но шћу може мо каза
ти да је син све ште ни ка, Нико ла Тесла, повео 
свет у доба бли ста ња, зра че ња, енер ги је и 
досад непојм љи вог раз во ја и покре та. Обо ји
ца су ради ли на оном што би, реци мо, руски 
мисли лац Нико лај Фјо до ров (1900) пре по
знао као фило со фи ју „зајед нич ког дела“. То 
ће рећи: обо ји ца су дела ли и на про све ти и на 
кон крет ном уна пре ђе њу усло ва живо та свих 
ради добра свих. Све у све му, пово дом ове 
годи шњи це упо ко је ња Тесле ми не може мо 
избе ћи да не поно ви мо речи што их је њего ва 
мати, побо жна жена из Лике, изго во ри ла сво
ме љубље ном сину пре него што је узе ла свој 
послед њи дах: „Сти гао си Ниџо, поно се мој!“ 
Запој мо сто га Вјеч на ја памјат нашем поно су, 

срп ске вој ске. Жеља Тесле је испу ње на. Он је са овог 
све та испра ћен упра во уз чуве ну ком по зи ци ју Марин
ко ви ћа, уз вио лин ску интер пре та ци ју хрват ског музи
ча ра Злат ка Бало ко ви ћа (1895–1965). Том при ли ком 
тако ђе је изве де на Ave Maria Фран ца Шубер та. Посмрт
ни говор одр жао је Луј Ада мич (1898–1951), аме рич ко
сло ве нач ки писац.

18  Епи скоп Нико лај Вели ми ро вић је имаo при
ли ку да се сусре ће са Теслом током Првог свет ског 
рата, кад је из Енгле ске послат у Аме ри ку ради настав
ка рада на помо ћи срп ским рат ним напо ри ма и уоп ште 
потре ба ма стра дал ног срп ског наро да у целом све ту. О 
њихо вим раз го во ри ма оста вио је траг реци мо Радо ван 
Кази ми ро вић 1940. годи не: „Још 1916. рекао је Нико ла 
Тесла епи ско пу др Нико ла ју Вели ми ро ви ћу (тада архи
ман дри ту) у Њујор ку: ‘Ја ћу уско ро чути јеку од гуса
ла из моје Лике овде у Њујор ку и то седе ћи на дива ну’. 
Епи скоп Нико лај је те речи добро запам тио. Оне су му 
тада изгле да ле неве ро ват не, а данас већ и по нашим 
кућа ма посто је радио апа ра ти“.

19  Још више ће нас обра до ва ти вест да су посмрт
ни оста ци оба срп ска науч ни ка похра ње ни испред хра
ма Све тог Саве на Вра ча ру, она ко како су посмрт ни 
оста ци Доси те ја Обра до ви ћа и Вука Кара џи ћа похра ње
ни испред Сабор не цркве Све тог Архан ге ла Миха и ла у 
Бео гра ду.

нашем Нико ли Тесли! Јер ми смо насле ди ли 
њега а он је – у исти мах – насле дио нас, Цркву 
Хри сто ву. „Ко има уши да чује, нека чује“ (Mт 
11:15), или, нека про зре у то дога ђа ње, реци
мо, пре ко сти хо ва Јова на Јова но ви ћа Зма ја 
(1883–1904) испе ва ним у част посе те Тесле 
Бео гра ду 1892:

„Ти нам Тесла, ти врли че, Оде лêтом 
јаче стру је, У дале ку Колум би ју, Да ти умље 
колум бу је

И ти, Тесла, у којем се Испо лин ске 
мисли роје, Тебе вра ћа неô до ље, 

Да пољу биш ста бло сво је“.

Бог дан Лубар дић
Уни вер зи тет у Бео гра ду

Пра во слав ни бого слов ски факул тет

*   *   *

Кра ћа вер зи ја овог рада обја вље на је на 
енгле ском јези ку под сле де ћим насло вом: – Bog
dan Lubar dić, „Niko la Tesla and the Ser bian Ort
ho dox Chu rch: a St Sava’s Day Reflec tion (Address 
given for the Uni ver sity of Cali for nia Ber ke ley Orga
ni za tion of Ser bian Stu dents eve ning of com me
mo ra tion of the 70th anni ver sary of Niko la Tesla’s 
death)”, The Annual Jour nal of the Western Ame ri
can Dio ce se of the Ser bian Ort ho dox Chu rch, (2013) 
120123 (= тај исти текст је поста вљен и на веб 
стра ни ци Ame ri ca na ser bi ca: http://www.eser bia.
org/edu ca tion/lec tu res). Исти рад је обја вљен и на 
руском јези ку под сле де ћим насло вом: – Бог дан 
Лубар дич, „Нико ла Тесла и Серб ская Пра во слав
ная Цер ковь“, Живой род ник, (2014).


