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Е С Е  Ј И

ОЛИ ВЕР СУ БО ТИЋ

ДУ ХОВ НИ ЛИК НИ КО ЛЕ ТЕ СЛЕ  
И НА ШЕ ВРЕ МЕ

Ка да ми је мој при ја тељ Бра на Јо ва но вић пред ло жио да одр
жи мо за јед нич ко пре да ва ње о Ни ко ли Те сли у Ма ти ци срп ској, 
на шао сам се у не згод ној си ту а ци ји јер сам се го ди ну да на ра ни је 
по ву као из јав не сфе ре и пре стао да др жим пре да ва ња и на сту пам 
у јав но сти. С дру ге стра не, те ма ко ју је пред ло жио би ла је од 
огром не ва жно сти, а по вод (160 го ди на од ро ђе ња ге ни јал ног на
уч ни ка) и исто риј ски кон тект је дин ствен, те би би ло нео д го вор но 
да сам јед но став но од био тај по зив. И про на шли смо со ло мон ско 
ре ше ње: од лу ку смо пре пу сти ли па три јар ху срп ском Г. Ири не ју, 
ко ји је бла го сло вио да тре ба да до ђем у Но ви Сад и про збо рим 
ко ју реч о то ме.

О те ми ду хов но сти Ни ко ле Те сле по сто је фраг мен тар на и, 
ре кло би се, по ма ло су прот ста вље на све до чан ста ва, ко ја се ус пут
но по ја вљу ју ка да је реч о ње го вом жи во ту и де лу. Још увек не ма 
не ке си сте ма тич не сту ди је ко ја би све о бу хват ни је и де таљ ни је 
од го во ри ла на то пи та ње. При том, при мет но је да је дан број љу ди 
у овом до ме ну за у зи ма крај ња и, сло бод но мо же мо ре ћи, не ре ал на 
гле ди шта. Јед но је оно ко је је би ло при сут но у вре ме са мо у прав ног 
со ци ја ли зма, ка да смо о Ни ко ли Те сли мо гли да чу је мо са мо у кон
тек сту на уч них от кри ћа, док је ду хов ни аспе кат ње го ве лич но сти 
био пот пу но за по ста вљен, ако је уоп ште и узи ман као ре ле ван тан. 
И да нас има љу ди ко ји би Те слу ра до све ли на про на ла ске, чи ме се 
озбиљ но гре ше о ве ли ког на уч ни ка чи ја је ши ри на лич но сти да ле
ко на ди ла зи ла ње го ва ге ни јал на от кри ћа (до ко јих, уз гред ре че но, 
не би ни до шло да ни је упра во ши ри не ду ха ко ју је имао још од ра ног 
де тињ ства). С дру ге стра не, по сто је и иде а ли стич ка гле ди шта, 
ко ја Ни ко лу Те слу по сма тра ју мал те не као све ти те ља. Та ко је пре 
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не што ви ше од две де це ни је иза шао из штам пе је дан те ме љан и 
ква ли те тан збор ник тек сто ва о Те сли ко ји је при ре дио при пад ник 
по сле рат не срп ске еми гра ци је у Аме ри ци, Са ва Вуј но вић, ко ји, 
на жа лост, ни је до че као из ла зак из штам пе свог жи вот ног де ла. Тај 
збор ник тек сто ва је до да нас остао ре фе рен тан и не за о би ла зан 
ка да је у пи та њу те ма жи во та и де ла Ни ко ле Те сле, при че му је спор
на на слов на стра на: на њу је из да вач ути снуо лик слав ног на уч ни
ка са пор тре та ко ји је ура дио Са ро ни сре ди ном де ве де се тих го ди на 
19. ве ка, али та ко што је око гла ве ста вљен оре ол. Та вр ста пре те
ри ва ња та ко ђе ни је до бра и пред ста вља дру гу вр сту крај но сти и 
на ме тљи во сти ко ја не ма упо ри ште у ре ал но сти. 

У овој те ми је по треб но за у зе ти ре а лан став, ко ји не да је цр но 
бе лу већ из ни јан си ра ну сли ку. С тим у ве зи, на ве шћу је дан до га
ђај од пре не што ви ше од де це ни је, ка да сам пр ви пут по се тио Дом 
вла ди ке Ни ко ла ја у Кра ље ву. Та да сам при ме тио јед ну ве о ма за ни
мљи ву ком по зи ци ју ко ја је би ла осли ка на на зи ду ка пе ле тог до ма. 
На њој су би ли мно ги срп ски ве ли ка ни: вла да ри, вој ско во ђе, на
уч ни ци, пи сци... Би ли су без оре о ла, али са бра ни на јед ном ме сту 
и ја сно усме ре ни ка Хри сту. Ме ђу фи гу ра ма се на ла зио и Ни ко ла 
Те сла, али у јед ном чуд ном по ло жа ју: те лом је био окре нут ка За
па ду, а сво јим по гле дом те жио ка Ис то ку. У раз го во ру са о. Ра до шем 
Мла де но ви ћем, ко ји је у то до ба био управ ник До ма, са знао сам 
да је то сто га што је Те сла по ро ђе њу и зва нич ној ве ро и спо ве сти 
то ком жи во та при па дао пра во слав ном хри шћан ству, те да је као 
пра во слав ни хри шћа нин и опо јан, и ода тле тај по глед ка Ис то ку. 
Опет, с об зи ром да је то ком жи во та имао не ких лу та ња у ван хри
шћан ске по гле де и при сту пе, те лом је усме рен на За пад, али не у 
ме ри ко ја га су штин ски одва ја од оних Ср ба ко ји су Хри сто ви, због 
че га и је сте са њи ма за јед но на ком по зи ци ји. Ми слим да та сли ков
на пред ста ва да је је дан ре а лан од го вор на те му ду хов но сти Ни ко ле 
Те сле гле да но из аспек та пра во слав ног хри шћан ства.

Нај бо ља по ла зна тач на за ову те му је Те сли но по ро дич но 
окру же ње, ко је је, као што је до бро по зна то, би ло обе ле же но пра
во слав ном ве ром као рет ко ко је. Отац Ми лу тин је био све ште ник 
по себ ног ко ва: ми си о нар, еру ди та, по ли гло та... Јед ном реч ју, по нос 
пра во слав не Ли ке! О ње го вом жи во ту и де лу је не дав но об ја вље
на и сјај на књи га Ми ло ва на Ма ти ћа. Про та Ми лу тин је из вр шио 
јак ути цај на свог си на у ње го вој ра ној мла до сти. Ни са мај чи не 
стра не Ни ко ла ни је био ни шта ма ње усме рен ка пра во сла вљу: ујак 
му је био ми тр о по лит, де да све ште ник, пра де да све ште ник... Про
та Сте ван Про стран је у ро до слов ним гра на ма нај бли же род би не 
Ге ор ги не Ђу ке Ман дић про на шао рав но 36 све ште ни ка! 
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Ни ко ла је, да кле, ра стао у по ро дич ном окру же њу у ко ме је 
пра во слав на ве ра би ла не што о че му је стал но слу шао и што је у 
прак си мо гао да ви ди. Пре ко пу та па ро хиј ског до ма у ко ме су жи
ве ли у Сми ља ну био је храм Све тих Апо сто ла Пе тра и Па вла у 
ко ме је про та Ми лу тин слу жио, а де чак Ни ко ла, по ред ли тур гиј
ског на чи на жи во та, го ди на ма био чтец. Као што је сам мно го го
ди на ка сни је по све до чио, од свог оца Ми лу ти на је као де те слу шао 
ин те ре сант не по ве сти о хри шћан ским све ти те љи ма и њи хо вим 
под ви зи ма, ко је је по не кад на де ти њи на чин и сам по ку ша вао да опо
на ша, због че га је умео да за пад не у не згод не си ту а ци је. У ра ним 
де ти њим игра ма ство рио је и пр ви лич ни до жи вљај Бо га – нај леп
ша је она чу ве на при ча ка да је др жао кућ ног ма чо ра и ми лу ју ћи 
га иза зи вао вар ни це, раз ми шља ју ћи при том ка ко је све мир јед на 
ве ли ка мач ка ко ју Бог ми лу је на свој на чин. 

За ни мљи во је да је Те сла упра во под ути ца јем све ште нич ког 
окру же ња до шао не са мо до пра во сла вља већ и до ра ци о на ли стич
ких и ме ха ни ци стич ких ви ђе ња све та ко ја су на ње га из вр ши ла 
пре су дан ути цај у на уч ном сми слу. Ни ко дру ги до ње гов ујак, про
та Пе тар (по то њи ми тр о по лит да бр о бо сан ски Ни ко лај), упо знао 
га је са Де кар то вим спи си ма. Пре ма ре чи ма са мог Ни ко ле Те сле, 
Де карт је из вр шио пре суд ни ути цај на ње гов на уч ни рад и по сма
тра ње све та око се бе.1 

Про та Ми лу тин је од си на Ни ко ле оче ки вао да ће упи са ти бо
го слов ске сту ди је, али је Ни ко ли но ср це би ло усме ре но ка дру гој 
стра ни – ка тех нич ким на у ка ма. Оче ки ва њи ма ње го вог оца су до ста 
до при не ли ра зни чу де сни до га ђа ји у ве зи са Ни ко ли ним де тињ
ством, од не бе ских зна ме ња го ди ну да на пре ро ђе ња де те та до 
ра зних до га ђа ја у ко ји ма је Бог ма ло и не ста шно де те чу вао не по
вре ђе но у ра зним не зго да ма, о че му је сам Те сла ка сни је све до чио. 
Де сни ца Го спод ња је де те за и ста чу ва ла, али се ис по ста ви ло да је 
Бог имао не ке дру ге пла но ве са њим, што се нај бо ље ви де ло по сле 
бр зог оздра вље ња по што му је отац дао до зво лу да сту ди ра тех нич
ке на у ке (не за бо ра ви мо да се не по сред но по за вр шет ку гим на зи је 
Те сла упу тио у Го спић да ка же оцу да је, иа ко не ра до, при хва тио 

1 У раз го во ру са прет ход но по ме ну тим те о ло гом и фи ло со фом, пре зви
те ром Ра до шем Мла де но ви ћем, чи ја је на уч на област спе ци ја ли за ци је упра во 
Де кар то ва фи ло со фи ја, са зна ли смо и јед но ве о ма за ни мљи во гле ди ште у по
гледу на уч ног успе ха Ни ко ле Те сле. Мла де но вић сма тра да Те сла ни је при па дао 
на у ци свог вре ме на и да је ра зу мљив тек ка да му се при ђе из пер спек ти ве пред
њут нов ске фи зи ке, пре ци зни је из те о ри је етра, ко ја је, по ње го вом ми шље њу, 
би ла основ на по зи ци ја од ко је се Те сла кре тао да би до шао до сво јих ге ни јал них 
от кри ћа. Ово пи та ње оста вља мо фи зи ча ри ма за раз ма тра ње, с об зи ром да из
ла зи ван окви ра на ше те ме, али као ва жну и ин те ре сант ну те зу га ни смо мо гли 
за о би ћи (прим. О. С.).
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ње го ву же љу да сту ди ра бо го сло вље, али да се упра во на пу ту те
шко раз бо лео). 

Ни је све би ло иде ал но у пе ри о ду сту ди ја мла дог Ни ко ле – у 
Гра цу се стра стве но одао коц ки и ка фан ском жи во ту. То је оца вео
ма бо ле ло и због то га је на стао озби љан су коб из ме ђу њих дво ји це. 
Си ну је тек ка сни је, по сле оче ве смр ти, оштро про ра ди ла са вест. 
На и ме, смрт про те Ми лу ти на је на мла дог Ни ко лу оста ви ла ду бок 
ути сак, то ли ко ду бок да је чвр сто ре шио да ис пу ни ње го во за ве
шта ње о то ме да на ста ви сту ди је у Пра гу. Мно ги с пра вом сма тра
ју да је упра во тај до га ђај био пре крет ни ца у жи во ту Ни ко ле Те сле, 
до га ђај ко ји га је по кре нуо на пред из же ље да се оду жи свом оцу, 
пре да ном све ште ни ку ко га је ве о ма по што вао и за ко га ће ка сни је, 
ка да је већ по стао слав ни на уч ник и про на ла зач, по све до чи ти да 
је био „истин ски при род ни фи ло соф”.

Ка да је реч о ре ли ги о зно сти Ни ко ле Те сле у пе ри о ду зре ло сти 
и свет ске сла ве, ни у јед ном Те сли ном тек сту или ин тер вјуу ни је 
за бе ле же но оспо ра ва ње оче ве ве ре, док је по твр да те ве ре са чу ва
на у не ко ли ко по сред них све до чан ста ва, ме ђу ко ји ма је по себ но 
зна чај но оно од про те Ђу ра ђа Ор ли ћа, ко ји је по све до чио да му је 
Те сла, при ли ком оби ла ска род ног кра ја, на пи та ње ка ква је ње го ва 
ве ра од го во рио крат ко и ја сно: „Мо ја ве ра је ве ра мо га оца.” Ипак, 
ка да је реч о јав ном ис по ве да њу пра во сла вља од са мог Те сле, има мо 
до ста про тив реч не по дат ке. Као што је већ на ве де но, на осно ву 
све до чан ста ва љу ди ко ји су га по зна ва ли ви ше пу та је по ме ну та 
ње го ва ја сна при пад ност пра во сла вљу, али ње го ви тек сто ви, пре
пи ске и ин тер вјуи у том сми слу ни су то ли ко ја сни. Та ко Те сла у 
сво јој 44. го ди ни у јед ном члан ку из ја вљу је да ни је вер ник у фор
мал ном сми слу, али да ре ли ги ју пре по ру чу је, да би већ го ди ну 
да на ка сни је у јед ној пре пи сци на вео да у ре ли гиј ском сми слу при
па да пра во сла вљу и да је то ве ра ње го вог уја ка ко ји је ми ро по лит, 
ма да се бе нај ви ше во ли да ока рак те ри ше као хри шћа ни на. А ка да 
је на пу нио ше зде сет го ди на, при ли ком при ма ња Еди со но ве на гра
де, Те сла из ја вљу је да је ду бо ко ре ли ги о зан чо век (иа ко се та ква 
из ја ва сва ка ко ни је оче ки ва ла на ску пу о ко ме је реч), али да ње го
ва ре ли ги о зност не би мо гла да се по сма тра у стро гом зна че њу те 
ре чи. Упо ре до са тим, у об ја вље ним члан ци ма, а пре све га у ау то
би о гра фи ји, на не ко ли ко ме ста Те сла екс пли цит но го во ри о Бо гу 
као Тво р цу и Про ми сли те љу. А на за ла ску свог ово зе маљ ског жи
во та, у су сре ту са кра љем Пе тр ом Дру гим у Њу јор ку, Те сла ко ри
сти пра во слав носрп ску уз ре чи цу „ако Бог да” и свој по здрав ни 
го вор за вр ша ва, ти пич но хри шћан ски, са: „Ве ли чан ство, Бог Вас 
бла го сло вио!”. Мо жда би све ове на из глед про тив реч не из ја ве 
тре ба ло схва ти ти у сми слу да је Те сла се бе сма трао пра во слав ним 
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хри шћа ни ном, али не у стро го ли тур гиј ском сми слу, што је ина че 
чест слу чај код срп ског на ро да. Ов де ипак оста вља мо про стор и 
за дру ге ин тер пре та ци је, при че му при ме ћу је мо ја сну раз ли ку у 
од но су на Пу пи на, ре ци мо, за ко га по у зда но зна мо и да је жи вео 
ли тур гиј ски. 

Те сла је то ком жи во та раз вио ин те ре со ва ње и за дру ге свет
ске ре ли ги је, по ред хри шћан ства. Сам Вла ди ка Ни ко лај све до чи 
да му је Те сла ре као да је про у ча вао све ре ли ги је, и да је за кљу чио 
да је хри шћан ство нај прак тич ни је. Те сла је већ у пр вом пе ри о ду 
бо рав ка на аме рич ком кон ти нен ту раз вио осо би то за ни ма ње за 
хин ду и зам и бу ди зам. То се де си ло сре ди ном де ве де се тих го ди на 
20. ве ка, у вре ме ка да су да ле ко и сточ не ре ли ги је на аме рич ком 
кон ти нен ту по ста ле ве о ма по пу лар на те ма. У ду бо кој ста ро сти, у 
јед ном члан ку, он на во ди да су по ње го вом ми шље њу хри шћан ство 
и бу ди зам нај ве ће ре ли ги је по ва жно сти. Из гле да да су упра во за
ни ма ња за да ле ко и сточ не ре ли ги је до ве ле до то га да се у ње го вом 
ду хов ном до жи вља ју, по ред хри шћан ских ста во ва о Бо гу као Тво р цу 
и Про ми сли те љу, по ја ве и пан те и стич ки по гле ди, у ко ји ма се Бог 
и при ро да у јед ној ме ри по и сто ве ћу ју. Он ка сни је зна чај но од сту па 
од пан те и стич ких то но ва, али се за то др жи не ке вр сте де и стич ког 
при сту па и бо жан ским ства ри ма при сту па на на уч ни на чин. За
ни мљи во је и то да Те слин би о граф, Џон О’Нил, на во ди да је Те сла 
у не ко ли ко на вра та имао (ка ко то Нил ин тер пре ти ра) и „спи ри ти
стич ке” до жи вља је, али да у спи ри ти зам ни је ве ро вао. У свем том 
ша ре ни лу ре ли гиј ског ин те ре со ва ња, јед но је са свим ја сно и си
гур но: Те сла ни у ком слу ча ју ни је био ате и ста.

Ако би се Те сли ни ста во ви по сма тра ли стро го са аспек та 
пра во слав не те о ло ги је, основ ни про блем ко ји ће мо уо чи ти је сте 
не до вољ но на гла ше на и ја сна раз ли ка из ме ђу ство ре них и не ство
ре них енер ги ја. То се по го то во уо ча ва у Те сли ном ста ву о је згру 
ва си о не ко је је, по ње го вом ми шље њу, ма те ри јал ноду хов ног ти
па и ко је на дах њу је сва ког чо ве ка. Пре ма Те сли ном до жи вља ју, у 
ма те ри јал ном сми слу то је згро би би ла све тлост, а у ду хов ном ле
по та и са ми лост. С об зи ром на то да се у та квом до жи вља ју ре ал
но сти ма те ри јал на и ду хов на све тлост на не ки на чин пре кла па ју, 
ја сно је да Те сла не раз два ја у до вољ ној ме ри ство ре ну и не ство
ре ну ре ал ност. Чи ни нам се да раз лог за то тре ба тра жи ти у чи
ње ни ци да је он чо век ко га пре све га за ни ма енер ги ја као та ква и 
да му те о ло шка ми сао ис точ них ота ца у по гле ду не твар не та вор
ске све тло сти (уп. Мт 17, 2; Мк 9, 3) ни је по зна та. Под се ти мо се 
да је пи та ње та вор ске све тло сти (од но сно ње не не ство ре но сти) 
би ло и јед но од кључ них те ма рас пра ве из ме ђу пред став ни ка ис
точ не и за пад не те о ло ги је у по зном сред њем ве ку, те да је до да нас 
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оста ло јед но од ва жних те ма те о ло шког не сла га ња. Да је Те сла, 
као срп ски ге ни је на по љу ство ре них ене р ги ја, ко јим слу ча јем 
то ком жи во та имао до ди ра са спи си ма Све тог Гри го ри ја Па ла ме, 
је лин ског ге ни ја на по љу не ство ре них енер ги ја, ства ри у по гле ду 
ње го вог раз ли ко ва ња ство ре не и не ство ре не све тло сти би сва ка ко 
би ле дру га чи је. И да је по сле су сре та са ин диј ским ми си о на ром 
Ви ве ка нан дом Те сла имао ис ку ство су сре та са бла го дат ним љу
ди ма свог вре ме на, по пут све ти те ља ка кви су Јо ван Крон штат ски, 
Нек та ри је Егин ски или Си лу ан Атон ски (ко ји је из вр шио огро ман 
ути цај на на шег на вла ди ку Ни ко ла ја), прет по ста вља мо да би се 
у ње го вом до жи вља ју бла го дат них ене р ги ја до ста то га про ме ни ло 
и обо га ти ло. Но то су са мо услов не прет по став ке, док се на осно ву 
до ступ них до ку ме на та ја сно ви ди да Те сла у лич ном до жи вља ју 
бо жан ског при мар но оста је на уч ник и, по но ви мо то још јед ном, не 
пра ви до вољ ну раз ли ку из ме ђу ство ре них и не ство ре них енер ги ја, 
раз ли ку ко ја је су штин ски пред у слов да би не ко мо гао пре ци зно 
да бо го слов ству је.

Но ако у Те сли ном из ра зу и на ла зи мо ми сли ко је се не мо гу 
увек све сти под пра во сла вље, он да је у ње го вим де ли ма ап со лут но 
при сут на хри шћан ска ве ра у при ме ње ном об ли ку. Већ смо го во
ри ли о то ме да је од ра ног де тињ ства био крај ње ми ло ср дан, што 
је хри шћан ска осо би на ван прем ца. Ње го ва из ја ва да „сва ко ме ко 
тра жи тре ба уде ли ти јер не мо же мо да оце њу је мо не во ље оно га 
ко мо ли” ни је ни шта дру го до пре ди ван из раз ду бо ко хри шћан ског 
до жи вља ја бли жњег. Сам Те сла је јав но пред ла гао да у цен тру 
свет ске ети ке бу ду зна ње, пра вед ност и не се бич ност. Прав да и 
ми ло ср ђе, као цен трал не осо би не ко је се про те жу у Те сли ном 
етич ком си сте му у прак си и те о ри ји, пред ста вља ју сво је вр сну 
рав но те жу хри шћан ских вр ли на, нај ви ше по стиг ну ту у ли ку Хри
сто вом, о ко ме пе ва пса лам ски стих ко ји ка же „Ми лост и исти на 
сре шће се, прав да и мир по љу би ће се” (Пс 84, 10). Те слин на гла сак 
на прав ди и ми ло ср ђу је ја сан од бле сак и Хри сто ве Бе се де на го ри 
(ср. Мт 5, 6–7). При том, Те сли на скром ност, не сре бро љу бље и 
спрем ност да опро сти (се ти мо се епи зо де са Пу пи ном и по ми ре ња 
на ње го вом са мрт ном од ру) та ко ђе спа да ју у са му срж хри шћан ске 
ети ке. С об зи ром на то да је сма трао да нај ве ћи про блем у све ту 
ни је не мо гућ ност чо ве чан ства да ре ши тех нич ке већ со ци јал не, мо
рал не и ду хов не про бле ме, сма трам да је док три на Ни ко ле Те сле, 
ко јом се др Бра ни мир Јо ва но вић већ го ди на ма пре да но ба ви, ве о ма 
ва жна за на уч ни свет на шег вре ме на. 

Ро до љу бље као вред ност не мо же мо про на ћи ни у хин ду и зму 
ни у бу ди зму, а у хри шћан ству је оно јед на од исто риј ских ди мен зи
ја љу ба ви пре ма бли жњем (уп. Јн 15, 13). Хри шћан ски етос Те сла 
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по ка зу је и на овом по љу. Свој па три о ти зам и љу бав пре ма Ср би ма 
ни ка да ни је крио (иа ко су га оп ту жи ва ли за су прот но), исто вре
ме но ра де ћи за до бро бит свих на ро да, без об зи ра на њи хо ву вер ску 
и би ло ко ју дру гу при пад ност. Осо би то по што ва ње је га јио пре ма 
срп ској хри шћан ској тра ди ци ји и кул ту ри. Осо би то је Те сла во лео 
на род ну по е зи ју и ју нач ке пе сме спе ва не уз гу сле. То ком ра да на 
овом пре да ва њу, од мог про фе со ра гу са ла Ву ко ји це Сан ди ћа, чо
ве ка ко ји во ди гу слар ску шко лу Сан дић у Бе о гра ду и уре ђу је ча
со пис Глас гу са ла, до био сам јед но ле по све до чан ство ко је ни је 
за пи са но у тек сту Сте ва на Ро те у ко ме се го во ри о чу ве ном су сре ту 
Те сле и гу сла ра Пе тра Пе ру но ви ћа Пе ру на. На и ме, са Пе ру ном је, 
пре ма све до чан ству Ву ко ји це Сан ди ћа, био и ње гов де да, Ма ри јан 
Сан дић, еми грант из Цр не Го ре, ко га је код Те сле до вео Пље вљак 
Ар со Жив ко вић. Ву ко ји ца све до чи ка ко му је де да још у де тињ ству 
ис при чао да је по сле Пе ру но вог гу сла ња Те сла упи тао гу сла ра ка ко 
је унео то ли ко емо ци ја у пе сму, а Пе рун му је ре као ка ко је он пр во 
имао пе сму у ср цу, па ју је про пу стио кроз мо зак и по том пре ко ру ке 
све до гу са ла, а он да се она од гу са ла као ме ло ди ја кроз ру ку и мо
зак вра ти ла у ср це, и ода тле то ли ко емо ци ја. На то је Те сла уз вик нуо: 
„Бра во! На из ме нич на стру ја! Од из во ра ка по тро ша чу и од по тро
ша ча ка из во ру!” Ето, то је јед на ле па при ча ко ја још увек ниг де 
ни је за пи са на, а сма тра ли смо да је тре ба об на ро до ва ти.

Ге ни јал ност је не што што се ве о ма, ве о ма рет ко сре ће у исто
ри ји људ ског ро да. Но ако је истин ска ге ни јал ност та ко рет ка, све
тост је не што још ре ђе, да па ра фра зи ра мо чу ве ну ми сао Се ре на 
Кјер ке го ра. У том сми слу, не мо же мо а да се не упи та мо у ко јој 
ме ри Ни ко ла Те сла као нај ге ни јал ни ји Ср бин има до дир них та ча
ка са нај ве ћим срп ским све ти те љем, Са вом Не ма њи ћем. Гле да но 
спо ља, њи хо ви пу те ви нам из гле да ју до ста раз ли чи ти: Са ва је 
за ди вљен Бо гом, а Ни ко ла тво ре ви ном Бо жи јом; Са ва про на ла зи 
нај ве ће бла жен ство у мо ли тви, а Ни ко ла у ис тра жи вач ком ра ду; 
Са ва свим сво јим би ћем при па да пра во сла вљу, док Ни ко ла, оста
ју ћи хри шћа ни ном, има и хе те ро док сних иде ја и ин те ре со ва ња... 
Ка да све му ово ме до да мо чи ње ни цу да су Ср би ина че скло ни да 
из ме ђу љу ди уба цу ју ра став ни ве зник „или” уме сто са став ни ве
зник „и” (та ко се и да нас че сто го во ри о су ко бу из ме ђу Те сле и Пу
пи на, а ве о ма рет ко о њи хо вом ве ли чан стве ном по ми ре њу), ла ко 
мо же мо до ћи до иде је су прот ста вље но сти ове две лич но сти. Но 
ако ма ло про ме ни мо угао гле да ња и ура ди мо ду бљу ана ли зу, она 
ће по ка за ти огром не слич но сти код ова два ко ло са срп ске исто
ри је јер се они су сре ћу у сво јим раз ли чи то сти ма. 

По сто је две су штин ске слич но сти, за све нас ве о ма ва жне, у 
ли ку ова два чо ве ка. Пр ва је у то ме што су обо ји ца пре по зна ли и 
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вер но сле ди ли при зив сво га ср ца – док Раст ка Не ма њи ћа отацвла
дар спре ма за све тов ну сла ву и власт, Раст ко во ср це те жи ка Све тој 
Го ри и мо на шком чи ну, а док Ни ко лу Те слу отац све ште ник при
пре ма за бо го слов ске на у ке и бу ду ћи све ште нич ки чин, ње го во 
ср це те жи ка тех ни ци и на уч но и стра жи вач ком ра ду. У оба слу ча ја 
се ис по ста ви ло да је при зив ср ца био по во љи Бо жи јој и до нео 
ве ли ке пло до ве (уп. Мт 6, 21). Дру га из ра зи та слич ност је у то ме 
што се и код јед ног и код дру гог при ме ћу је да су до кра ја жи во та 
не у мор но умно жа ва ли та лан те на по љу на ко ме су при зва ни и 
ода зва ни (уп. Мт 25, 20–21) и што су то ком це лог свог жи во та сво
јој де лат но сти при сту па ли са жа ром и ен ту зи ја змом, слу же ћи пре 
све га до бро би ти сво јих бли жњих, сва ки на свој на чин. Ми слим 
да би смо те две кључ не слич но сти мо гли да син те ти зу је мо у јед
ну: обо ји ца су свој жи вот схва та ли као ми си ју. И за то су то ли ко 
по сти гли. 

Ми си о нар ски при ступ жи во ту је не из ме р но ва жан јер сва ко 
од нас има сво ју ми си ју од Бо га да ту, за да так ко ји тре ба да пре по
зна сво јим ср цем и на чи јем ис пу ње њу тре ба да ра ди свим си ла ма. 
Не мо ра то увек би ти не што круп но и епо хал но. Мо гу то би ти на
из глед са свим јед но став не ства ри, али та кве да ће пре или ка сни је 
до не ти огро ман плод. Та ко ми си ја Ђу ке Те сле, не пи сме не же не из 
Ли ке, ни је би ла да по ста не свет ски про на ла зач (иа ко је са ма има ла 
про на ла зач ки дар), већ да вас пи та про на ла за ча, што је и учи ни ла. 
Ко ли ку са мо ми си ју има ју да на шњи ро ди те љи у том сми слу! Дра го 
ми је да је ве че рас са на ма др Ран ко Ра јо вић, тво рац си сте ма уче
ња ко ји но си име по Ни ко ли Те сли. Го спо дин Ран ко је као сво ју 
жи вот ну ми си ју пре по знао циљ уна пре ђе ња обра зов ног про це са 
нај мла ђих ге не ра ци ја и из вла че ње мак си му ма ин те лек ту ал них 
по тен ци ја ла од на ше де це. Но он ту сво ју ми си ју не мо же из вр ши ти 
без ро ди теља ко ји су кључ ни са рад ни ци. Сва ки ро ди тељ је ми сио
нар са озбиљ ним ци љем ка да су де ца у пи та њу. Не ко ли ко ча со ва 
пре овог пре да ва ња сам раз го ва рао са мла дом мај ком ко ја је па ла 
у ду бо ку де пре си ју јер је њу и тек ро ђе ну бе бу су пруг без ду шно 
оста вио. Ње но без на ђе сам за у ста вио јед ном је ди ном ре че ни цом 
ко ја је гла си ла: „Тво је де те је са да тво ја ми си ја на зе мљи и твој нај
ва жни ји за да так.” И ко зна, мо жда ће упра во то де те би ти но ви Ни
ко ла Те сла...

Кључ на по ру ка за крај овог пре да ва ња је сте да мо ра мо да пре
по зна мо сво ју ми си ју због ко је смо до шли на овај свет и да да мо 
све од се бе да ту ми си ју из вр ши мо. Ако нам се чи ни да свој ми
си о нар ски жи вот ни за да так не ће мо ус пе ти да за о кру жи мо у ме ри 
у ко јој би смо то же ле ли, не сме мо да ста не мо: ва жно је са мо да 
смо свим си ла ма на пу ту ње го вог из вр ша ва ња. Јер ни Све ти Са ва 
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ни Ни ко ла Те сла ни су ус пе ли да до вр ше све што су за жи во та же
ле ли, али су за то оста ви ли не за бо ра ван и на дах њу ју ћи при мер за 
по ко ле ња по сле њих. Сто га, ка да год по ми сли мо да нам не до ста је 
сна ге да сво ју жи вот ну ми си ју до ве де мо до кра ја, се ти мо се при че 
о мра ву ко ји се спре ма да по ђе на по кло ни штво у Је ру са лим. Ка да 
мра ву сви го во ре: „Ка ко ћеш сти ћи до Је ру са ли ма, твој жи вот ни 
век је пре кра так?”, он од го ва ра: „Не ка, не ка, ја ћу по ћи – ако не стиг
нем, ба рем ће се зна ти да сам умро на пу ту за Је ру са лим...”*

* Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској 17. ок то бра 2016. го ди не.




