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Уметност филма у Теслином коду (1)

“Уметност филма почиње оног тренутка кад се пред очима и у свести 
онога ко жели да уради филм појављују будуће слике филма. Само ако указује 
на своје виђење ствари, дакле ако је нека врста филозофа онда је режисер и 

нека врста уметника, а кинематографија уметност.“ 

Пред очима и у свести Николе Тесле у Градском парку у Будимпешти, у једно 
давно предвечерје, 1882. године, док је са својим пријатеље Сигетијем шетао 

и, понет изненадним надахнућем, рецитовао стихове из Гетеовог Фауста на немачком, 
појавила се прецизна слика обртног магнетног поља, проблема који је дуго времена пре овог 
догађаја окупирао његову пажњу. 

Појављивање прецизних менталних слика у свести генијалног проналазача Николе Тесле 
пратило је многа од оних открића која су утирала пут цивилизацији коју је, како то данас 
истичу многи аутори, измислио Тесла. На тој својој особини засновао је идеју о креирању 
апарата којим би једном у будућости, кад људи буду овладали адекватним технологијама, 
менталне слике из подручја недокучиве радио-нице мозга, пројектоване на нерве са 
унутрашње стране ока, биле пренете и преузете од стране других субјеката, чиме би била 
остварена директна комуникација појединца са спољном средином. Сличним апаратом-
компјутером бави се филмски редитељ Вим Вендерс у свом филму До краја света (1991). 

У једном интервјуу датом листу “НеwYоркТимес” (1937.) године Тесла, између осталог, 
предвиђа емитовање радио-порука на друге планете. Само годину дана касније Орсон Велс 
поставља своју радио-драму Рат светова којом предочава визију упада ванземаљаца на нашу 
планету, која скреће пажњу узнемирене јавности и на самог аутора и на медиј радија, чији је 
творац Никола Тесла. Теслин космоцентрични код појављује се и у радовима других 
стваралаца драмских садржаја намењених медију радија – Путовање у свемир Чарлса 
Чилтона, Водич кроз галаксију за аутостопере Дагласа Адамса, радио-серија Селенити, чији 
је идејни творац у домаћим радио-програмима био Мирољуб Јефтовић и др. То је зато, 
објашњавају енглески аутори Мартин Шинглер и Синди Виринга у својој књизи о радију (Он 
Аир,1998) што се и прича за лаку ноћ и радио-драма догађају у уму. Оне морају бити виђене 
посредством ума. “Пре свега, истиче Франсес Греј, звук је буквално у нашим главама!” Нека 
фундаментална разматрања о дистинктивном карактеру радио-уметности у својој студији 
Естетика радиодраме Томислав Гаврић, између осталог, започиње размишљањима 
аустријског психолога и писца радио-драма Ф. Книлија, који иако признаје дистинктивни 
карактер електроакустичког материјала радио-уметности, одбацује речи, музику, чак и звуке, 
као средство за стварање оригиналне електроакустичке уметности. По његовом мишљењу, 
наводи Гаврић, то су “гласови”. “Прави радио-комад састоји се од немузичких, нејезичких и 
неимитативних звучних ефеката.” И други аутори, наставља Гаврић, признавајући 
дистинктиван карактер радиокомада, сматрају да је говор најважнији елеменат радио-
уметности. Амерички теоретичар радија, телевизије и филма Ерик Барноу, негде је на пола 
пута: “Говор обично чини већину комада, али на радију звуци и музика нису више споредни 
или безначајни елементи у драми већ битни састојци који могу да заузму читаву сцену. Они 
постају чиниоци приповедања у свом сопственом правцу.”

У ком правцу? 

Са усавршавањем УФ уређаја намењених бележењу звука и у радиоуметности одустаје се у 
све већој мери од уметности речи, од симболичког облика комуницирања и тежи ка 
“немузичком, нејезичком и неимитативном” звучном моделу. Радио, другим речима, са 
симболичког прелази на иконичко комуницирање, све више верно копира свакодневне или 



природне звуке уместо да их изражава на разумљив али вештачки начин (невербална радио-
драма Освета, аутора Ендру Сакса, из 1978. године, или експериментална радио-форма 
Кошмар једног дрвета Александра Протића, ГрандПриx, Палермо, 2002.). Враћамо се, идући 
овим путем, на корен Теслиних фундаменталних истраживања високофреквентих струја у 
Колорадо Спрингсу, 1899. године, у време када још није постојала свест о 
високофреквентним струјама, о идеји преноса енергије на даљину или о радију онаквом 
каквог данас знамо, и када је отац радија тежио ка проналажењу што непосредније и 
ефикасније комуникације међу људима и са феноменима природе који су га окруживали.

“Да би се продрло у саму срж проблема”, наставља Гаврић на другом месту “треба заронити 
у предео несвесног. У несвесном треба открити основу људске посебности. Или, боље 
речено, радио се исказује као функција несвесног; радио је космички проблем.”

Како се у том проблему, као и у проблему филма, још у најранијем детињству нашао отац 
радија Никола Тесла, описаћемо нешто касније. 

Умови целог човечанства су од самог прапочетка, па онда и кроз миленијуме и еоне, 
планетарно и космички кодирани, они су комплементарни космичким релацијама, а Теслин 
ум, из кога је технологија радија и технологија бежичног комуницирања уопште и потекла, 
био је то у највећој мери. О свом проналаску радија, на пример, Тесла каже: “Јефтина и 
једноставна направа, која се може носити у џепу, може се поставти било где на мору или на 
копну, а она ће емитовати светске новости или друге специјалне поруке које су јој намењене. 
Тако ће читава Земља бити претворена у један џиновски мозак, чији сваки појединачни део 
може да реагује на примљени сигнал“. Захваљујући Теслином уму били смо, у ствари, први 
пут у историји човечанства, укључени у директан пренос онога што постоји и што се догађа 
у космичким релацијама. Зато, пажљиво бирајући речи, Тесла за свет коме намењује свој 
проналазак радија не каже “глобално село”, него “џиновски мозак”. Он се не бави пролазним 
облицима цивилизацијске појавности кроз историју, него управо оним што представља 
суштину. Чињеница је да много година касније авангардни филмски аутор Андреј Тарковски, 
снима свој научно-фантастични филм по роману Станислава Лема Соларис (1971.) у коме 
улогу “џиновског мозга” сагледава у ентитету планетраних размера – океану који мисли! 
Тесла је, међутим, и философски тумач и технолошки реализатор те величанствене глобалне 
идеје, коју опет, из своје античке перспективе, Платон у Тимеју сагледава у ширем ракурсу и 
у езотеричнијем облику као “душу света”.

“Према томе, каже Платон, можемо консеквентно утврдити да је: овај свет заиста живо биће 
обдарено душом и интелигенцијом... јединствени видљиви живи ентитет који у себи садржи 
све друге живе ентитете, који су по својој природи сви међусобно повезани. (“Тимеј“, 29/30; 
ИВвек п.н.е.). Филм АнимаМунди(Душа света) снимиће много година касније (1991) Годфри 
Ређио, аутор познатог филма Којаанискватси. Али, најдаље је, следећи линију овог 
антиципацијског круга, отишао Анаксимандар, који је живео у ВИИи ВИвеку п.н.е. и који је 
говорио о Апеирону као квалитативно неодређеној, просторно и временски неограниченој 
материјалној праоснови свега постојећег, што из себе, помоћу вечног кретања, издваја 
супротности и тако условљава настанак појединачних ствари. То појединачно опет се, на 
крају процеса – сматра Анаксимандар – враћа у опште, неодредиво, бесконачно, у Апеирон. 
Да ли се, дакле, управо са идејом Апеирона начиње логиком и језиком савремене физике 
исказан и данас широко прихваћен концепт Великог Праска – бесконачно згушњавање 
“појединачног”: планета, звезда и галаксија, материје и антиматерије (свеукупног космичког 
потенцијала) у једну тачку, у “опште”, у “црну рупу” у којој и долази до феномена Великог 
Праска, па, самим тим, и до рађања новог Космоса и до, претпостављамо, неког 
парадоксално новог циклуса космичког мишљења? Идеју Великог Праска, бесконачно мале 
Црне Рупе, критичне тачке из које се рађа Космос, Никола Тесла доживљава и описује на овај 
начин:

“Уверен сам , каже Тесла, да је цео Космос обједињен, како у материјалном тако и у духовном 



погледу. Постоји у Васиони неко језгро откуд ми добијамо сву снагу, сва надахнућа, оно нас 
вечно привлачи, ја осећам његову моћ и вредности које оно емитује целој Васиони и тиме је 
одржава у складу. Ја нисам продро у тајну тога језгра, али знам да постоји и када хоћу да му 
придам какав материјални атрибут, онда мислим да је то светлост. Онај ко носи у себи ту 
веру, осећа се снажним, рад му причињава радост, јер се и сам осећа једним тоном у 
свеопштој хармонији.”

Теслин појам материје, међутим, није аналоган класичним теоријама материје. Истакнути 
Теслин биограф и један од значајнијих тумача његовог дела, Yон О’ Нил, каже: “Он (Никола 
Тесла) давно је уочио да све перцептивне материје произлазе из примарне супстанце, 
осећајући да цео Универзум, Акаша, или материја која даје светлост, дела као извор живота, 
даје живот Прани или креативној снази, позива се на постојање бесконачног циклуса свих 
ствари и феномена. Примарна супстанца бачена у бесконачно мале вртлоге (кретања) 
невероватне брзине, постаје велика материја. Енергија опада: кретање престаје и материја 
нестаје, враћајући се у првобитну материју.“

С друге стране, сам Тесла каже: “... сматрам себе оригиналним проналазачем истине, која 
може бити означена следећом изјавом – У материји нема друге енергије до оне коју прима од 
Универзума који је окружује.”

Ова изјава, у ствари, потврђује чињеницу да је Тесла – за кога се сматрало и још увек се 
сматра да иза себе није оставио заокружену научну теорију, чиме би заиста био потврђен 
његов реноме и ауторитет великог научника – дошао до теорије гравитације, коју је 
намеравао да објави свету. У томе га је спречила смрт. Али зар укупно Теслино дело није 
проистекло из једног јединственог осећања, из кога је, уосталом, потекла и његова 
евентуална теорија гравитације, којој је претходило и коју је наговестило једно крајње 
необично искуство из младости повезано са појавом необичних квантно-холографских 
менталних слика и никад до краја протумачених бљескова у свести генијалног проналазача? 
Зар није већ тада, нашавши се у позицији јединог гледаоца лансираног у салу менталног 
биоскопа џиновских размера, доживео блиски сусрет са Космосом који се пред његовим 
духовним оком рађао и, емитујући звук примордијалног крика – Великог Праска и светлост 
неупоредиво бржег-Великог Бљеска, пробијајући љуштуру Црне Рупе, излазио у бесконачни 
Свемир?

Ако на једну ниску поређамо све елементе мисаоно-осећајног система који се кроз простор и 
кроз време у свести многих мислилаца, од Анаксимандера и Платона, протеже до Тесле, а 
преко њега, као творца и зачетника цивилизације засноване на владавини конкретних медија, 
до савремених филмских и радио-телевизијских стваралаца, онда постаје много јасније 
зашто је у тим аудио-визуелним медијима неминован сусрет не само са одговарајућим 
технологијама, него и са темама, духовношћу, естетиком, етиком, па и филозофијом којом се 
Тесла бавио и чиме су се, у ствари, неки од најистакнутијих филмских стваралаца бавили и 
чиме се они непрекидно баве. Неминован је сусрет са перманентном авантуром човекове 
борбе за опстанак, борбе која најчешће подразумева кретање на увек нова и неизвесна 
путовања кроз неистражена космичка пространства, кроз простор и кроз време који су, 
видели смо, настали у једној тачки и, руковођени, с једне стране, самом Божјом промишљу, а 
са друге, појавношћу Великог Праска, непрекидно се шире и сажимају, пулсирају у 
условности бесконачног и човековом разуму непојамног Свемира. “Свемир је”, каже 
Клифорд Голдштајн у својој књизи Знаш ли да си створен за нешто више (Год Годеланд 
Граце), “већином празно место (“Вечна тишина тих бескрајних пространстава”, писао је 
Паскал, “испуњава ме ужасом”); и ми сами, наш ум, наше тело, састављени смо од честица 
тако ситних у поређењу са размацима међу њима, да су наше најдубље мисли као честице 
прашине у опљачканим катедралама. Ајнштајн је, формулом тако једноставном да на 
двадесет корака може да се чита са нечије мајице, доказао да се чак и мало материје, која 
нарушава Свемир, може претворити у енергију – материје која је мања од фотона, ништа 
више. У свету кванта, свету на коме почива све што је физичко, реалност је тако неодређена, 



замагљена, тако статистична и спектрална да физичари постављају питање да ли је било шта 
реално?“ И у самом тренутку рађања Космоса, што се више приближавамо нултој тачки и 
враћамо кроз време, математика све у већој мери почиње да се дезинтегрише, сва питања 
почињу да се постављају изнова и све онда постаје заиста бесмислено и надреално. 

На оваква питања Тесла и космоцентрични свет филмских стваралаца који га, најчешће и не 
знајући то, следе – имају сличан одговор. “Надреализам ми је, каже Луис Буњуел, открио да 
живот има један моралан смисао кога човек не може да се ослободи. Помоћу њега сам открио 
први пут да човек није слободан. Ја сам веровао у тоталну човекову слободу, али сам у 
надреализму видео да постоји једна дисциплина за којом мора да се иде.” Човек, дакле, није 
слободан и “Живот није забава!” – како то често истиче Његова Светост Патријарх Павле. С 
друге стране, “Што нам свет изгледа схватљивији”, писао је физичар Стивен Вајнберг, “чини 
нам се све бесмисленијим.” Смисао света, дакле, отркива се тек у преплитању, укрштању и 
паралелном сагледавању и садејству реалног и надреалног, емотивног и интуитивног, 
когнитивног и прекогнитивног... Милујући још као дечак свог мачка руком по леђима, Тесла 
је приметио да мачкова длака почиње да пуцкета и светли. Када је од свог ученог оца, 
православног српског свештеника Милутина, добио одговор да је то што се појављује на 
мачковој длаци статични електрицитет, Тесла је одмах на свој синтетичан, космоцентричан и, 
пре свега, надреалан начин, и неке раније научене појмове почео да повезује и да их тумачи – 
“До сличног пуцкетања, до муња и до громова, (резоновао је већ у тим својим најмлађим 
данима будући отац високофреквентних струја, отац бежичног комуницирања, отац радија, 
теледириговане роботике и аутоматике, компјутера способних да, како је пророковао, мисле и 
да чак имају душу, отац бројних конкретних медија захваљујући чијем појављивању је 
Цивилизација кренула новим смером), долази и у природи. Па, и природа је као једна велика 
мачка. Само, ко ли ту мачку милује руком по леђима?!”

Тек у трагању за одговором на таква и слична питања, закључио је Тесла, долази до тога да 
Космосом влада смисао и милосрђе и да се тај смисао, љубав и милосрђе, заснивају на идеји 
Бога. Зато су Тесли голубови важнији од баснословног финансијског уговора о продаји струје 
који је потписао са својим пријатељем Вестингхаусом и који овај није био у стању да испуни, 
зато је његова мисао тако чврсто прионула уз природне феномене са којима се дружио, зато 
су га “слушале” лоп-тасте муње које је био у стању сам да произведе, а беле голубице са 
необичним зрацима светлости у очима, слетале у скромну собу хотела “Њујоркер” у којој је 
провео последње дане живота. 

У својој књизи Библијски код Мајкл Дроснин се, између осталог, позива на астронома Карла 
Сагана који је једном приметио да би се ако постоји друга интелигенција у Универзуму, нека 
од њих сигурно развила пре нас, и имала хиљаде, или милионе, или стотине милионе година 
да развије једну напредну технологију, коју ми тек почињемо да развијамо. “После милијарди 
година биолошке еволуције – на њиховој планети и нашој – једна страна цивилизација не 
може бити на тачно истом технолошком нивоу као ми. “Људи постоје више од 20.000 векова, 
али имамо радио само 50 година”, писао је Саган, узимајући управо један од фундаменталних 
Теслиних проналазака као граничан појам, метафору, симбол, код, као историјску одредницу 
и прекретницу укупног друштвено-историјског развоја. “Ако су стране цивилизације иза нас, 
наставља Саган, вероватно су сувише иза нас да би имали радио. Ако су испред нас, 
вероватно су далеко испред нас. Помислите на технички напредак нашег света само у 
последњих пар векова. Оно што је за нас технолошки тешко или немогуће, што би нам могло 
изгледати као магија, могло би бити за њих тривијално лако.”

Аутор Одисеје 2001, Артур Кларк – наставља Дроснин – који је замислио један мистериозни 
црни монолит који се стално изнова појављује на сукцесивним степенима људског развоја, 
сваки пут кад смо спремни да будемо пренети на један виши ниво – учинио је сличну 
примедбу. “Било коју довољно напредну цивилизацију нико не може разликовати од магије.” 
(Не случајно, дакле, Теслу, који је комуницирао са револуционарно напредним технологијама 
и који је у историји човечанства одиграо улогу Кларковог мистериозног црног монолита и 



Кјубриковог епохалног монтажног реза изведеног у Одисеји 2001 у тренутку када се нека 
праисторијска животињска кост завитлана руком прачовека у вис, прелазећи хиљаде и 
хиљаде година земаљског рачунања времена и развоја, претвара у космички брод – 
савременици су ословљавали са “маг”– мађионичар. Тако је и у поједностављеној, 
индукованој визији вајара Лес Драјсдела, из Хамилтона, аутора споменика Тесли који је, са 
канадске стране Нијагаре, поводом стопедесетогодишњице Теслиног рођења, јулских дана 
2006. године, од стране српске православне заједнице, уз маестралан директан телевизијски 
пренос и подршку канадских и српских власти, постављен Теслин кип. Прошавши кроз 
темељну ликовну транзицију Тесла се сада појављује иконографски преобликован и 
трансформисан у популарног јунака стрипа – мађионичара Мандрака! Познато је, ипак, да се 
Мандрак бавио једним потпуно антропоцентричним својством – хипнозом, триком, варком, а 
не Космосом. Али, свака цивилизација ће Теслу тумачити, осећати, видети, па и од Тесле 
добити онолико колико је у стању интегрално да схвати време у коме, између осталог, 
захваљујући и њему живи. Дакле, приказан је Мандрак са штапом, полуцилиндром и 
елегантно залепршаном пелерином лако пребаченом преко рамена, који се на стилизованом 
електромотору џиновских димензија, као на некој посебној естрадној сцени, и на само њему 
својствен, жовијалан и загонетан начин, бави открићем обртног магнетног поља! Има ту, 
свакако, понечег од оне несхватљиве лакоће којом се Тесли заиста указала визија и откриће 
једног тајновитог и људском разуму тешко приступачног природног феномена. У ствари, 
решење тог давно постављеног проблема било је однекуд убрзано и указало се под дејством 
деловања више неистражених фактора, а не вољом или чак произвољом неке тривијалне 
мађионичарске рутине. То што се догодило само у једном часу, да би се под дејством 
синергије, изненадног слагања и обједињавања бројних сила, концентрисало у једну тачку 
дуго је и у неодређеном просторно-временском континууму било припремано. Али, можемо 
да констатујемо да се сам час открића догодио у тренутку заласка Сунца, у време кад људе на 
Земљи захватају стања измењене свести. Тада је Тесла у шетњи Градским парком у 
Будимпешти давне 1862 године са својим пријатељем Сигетијем, у наступу изненадног 
надахнућа, на немачком језику рецитовао стихове из Гетеовог Фауста. Решење је посредовано 
и самим Сунцем, које се понаша дословно као динамо машина и чија кружна електронска 
струјања сваких 11 година мењају правац кретања производећи при том “обртна магнетна 
поља” која се са Земље вековима опажају као познате Сунчеве пеге. Тесла, дакле, 
истовремено директно посматра једно аутентично космичко “обртно магнетно поље” и 
долази на исту идеју! Зато се овде све догађа по принципу тотумпропарте(целина за део), а не 
по принципу парспротото(део за целину), што је одлика многих генијалних открића. И 
Моцарт је рекао да он своје комаде не компонује део по део него да оперу која га је надахнула 
чује целу одједном! 

Вратимо се, међутим, савременим тумачењима Библије, тог вечитог и надреалног исходишта 
сваковрсног филмског надахнућа. Библијски код сугерише да је иза “чуда” Старог завета 
стајала једна напредна технологија. Ту технологију “код” назива “компјутер”. Али, каже 
Дроснан, то значи да нам се аутори Библије обраћају језиком који ми тек данас можемо да 
разумемо. “Историја сугерише да се свако доба односи према својој најимпресивнијој 
технологији као према једној метафори за Космос, или чак за Бога”, констатује аустралијски 
физичар Пол Дејвис у својој књизи Ум Бога (МиндофГод). Тесла се, дакле, бавећи се у својој 
менталној и физичкој лабораторији фундаментално новим технологијама, истовремено бавио 
и фундаментално новим метафорама (зато су у његовом друштву уживали ствараоци којима 
је метафора једно од основних средстава уметничког изражавања – песници, музичари, 
писци: Марк Твен, Педи Чајевски, Yон Андервуд Yон-сон, Yон О’Нил, нобеловац Р. Кип-
линг, Чика Јова Змај, који му је посветио песму-добродошлицу приликом доласка у Београд, 
2. јуна 1892. године, као што му је Јанко Веселиновић посветио свој роман Хајдук Станко; 
зато га данас на свој начин и кинематографским средствима следе и Годфри Ређио, Yим 
Yармуш, Зоран Перишић, Вим Вендерс, Стенли Кјубрик, Филип Кауфман, Вернер Хер-цог, 
Андреј Тарковски, Емир Кустурица; зато га данас у својим филмским остварењима и 



поетикама обилато, најчешће несвесно, “откривају” и многи други истинским осећањем 
филма надахнути филмски аутори. Без Теслиних “метафоричних” апарата у, посебно, 
жанровски обележеним холивудским научно-фантастичним филмовима о Франкенштајну, 
путовањима кроз простор и време, ратовима звезда и сл.) на местима на којима се, у 
лабораторијама научних особењака и острашћених истраживача налазе управо Теслини 
високофреквентни трансформатори и где севају варнице високофреквентних струја, чија 
визуелна и звучна експресивност, блиска поимању обичног, просечног филмског гледаоца, 
означава симболичко и метафорично присуство паранормалног, парапсихолошког, 
парадоксалног или дијаболичног “оностраног”, пре-лажење из реда нормалног у 
паранормално, из реалног у надреално, ту би се, дакле, у случају да нема свих тих Теслиних 
апарата, у филмском кадру, уместо било каквог другог виртуелног сценографског решења, 
појавила празна места или, једноставно, зјапиле би космичке “црне рупе”! 

Веома нам се чини тачном констатација коју је, својевремено, изрекао професор Беренд: 
“Када бисмо из ове цивилизације извукли Теслине доприносе, све би стало!” Ишчезао би 
читав један свет који је створио Тесла... Никола Тесла је, једини међу толиким великанима 
света, по осећању и мишљењу чак читаве једне верске заједнице, формиране посмртно од 
стране његових суграђана, Американаца, међу којима су многи осуђени да вечно трагају за 
својим духовним коренима, у Сан Дијегу, завредео да буде устоличен и као Арханђео, да 
стекне ореол и славу свеца и своју паству и своју цркву! Истакнути познавалац Будизма, Др 
Варинга, филозоф и теолог индијског порекла, после једночасовног сусрета са Теслом, рекао 
је: “Управо сам разговарао саБудом!” 

књигама појединих аутора, писаним плавим мастилом, тврди се да су Теслу на овај свет 
донели ванземаљци. Теслина интелигенција, дакле, појављује се као нешто што не само да 
историјски проистичеиз актуелног цивилизацијског миљеа, већ и као нешто што је 
суштаством своје појаве надкриљује, што је, као и свако чудо, од ње ослобођено, што је са 
Земље емитовано и лансирано ван времена и ван простора и што, самим тим, гледано у 
светлу неких надреалних могућности, постоји паралелно са њом. Свој проналазак обртног 
магнетног поља Тесла је, с друге стране, мислећи на поруке чувеног Колумбовог јајета, 
духовито и метафорично представио предметом који, такође у облику јајета, ротира у 
обртном магнетном пољу. Није можда велико чудо ни вест која је стигла из Казахстана, коју 
на страницама листа “Политика”, од 15 јула 2006. го-дине, преносе агенције Казинформ и 
Танјуг, а која гласи: “Једна кокошка изазвала је запрепашћење и велико узбуђење у једном 
селу у Казахстану сневши јаје на чијој је љусци била исписана реч “Алах” на арапском 
језику!” У џиновском компјутеру Космоса, као и у вери и у сновима, све што је иначе 
надреално – ако се, уз одговарајуће апарате и мерења, примени принцип великих 
акцелерација и великих бројева – постаје вероватно и могуће. 

Пошто, наставља Дроснан, корен исте речи која значи “компјутер” на хебрејском значи 
“мисао”, кад Библијски код иза “чуда” открива “компјутер” – то може, заправо, да означи 
један “ум”. Али, истиче Дроснан, ум не као што је наш и компјутер не као што је наш. 
Основно веровање свих великих религија је то да једна спољашња, нељудска интелигенција 
заиста постоји, или је бар постојала у време кад је Библија писана. “Ни једно људско биће, 
констатује овај аутор, није могло гледати хиљадама година унапред и кодирати у тој древној 
књизи детаље данашњег света.: 

У које време је, онда, био загледан Тесла? Да ли су, можда, компјутер и код у глави којима је 
располагао, у свему или бар у по нечему били идентични изворном библијском коду? Ка чему 
је он тежио? Који му је био основни узор и циљ? 

То је Космос, који се догађа у простору и у времену који у њему обликује и којим управља 
људском уму недокучива и непојамна рука. То је Космос који попут голуба полетелог из 
Божје руке одлази на своје вечито путовање кроз Свемир... Овде он, производећи непрекидно 
радњу и пулсацију, постаје сазнатљив и препознатљив и човеку доступан, јер одмах почиње 



да се указује као призор светлости и муња, звука и хармоније, кретања и свега опипљивог и 
неопипљивог, свега појединачног и вишеслојног, у звездама и у галаксијама, у планетама, у 
природи и у човеку. Ово догађање Космоса у Свемиру можемо да назовемо Макрокосмосом, 
исто као што догађање Свемира у Космосу, у свакој његовој атомској и субатомској честици, 
можемо да назовемо Микрокосмосом. Мисао и осећање, љубав и душа (о чему, свако на свој 
начин, извештавају и Платон и Тесла, али и филмски ствараоци и мислиоци наведеног 
космоцентричног круга: Тарковски, Херцог, Кауфман, Вендерс, Yармуш, Ређио, Кјубрик, 
Куросава, Кустурица, Киаростами, Перишић, Бергман, Фелини...) с једне стране, настају као 
последица тог хармоничног, усклађеног, програмираног и предвидљивог космичког 
пулсирања и догађања, док су, а друге стране, у идеји Великог Праска, они ти који генеришу 
све постојеће и који сами себе стварају.

“И атом, каже Вернер Хајзенберг, на свом путу мисли!“ 


