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ЉУДИ СА МЕРИЛИМА
БУДУЋНОСТИ 

Откако је света и века, човек трага за лепотом, добротом и пле-
менитошћу. Жуди за топлином, љубављу и миром. Жели ужи-

вање, моћ и сигурност. Кроз лавиринте слика и одраза, покушава 
да се пробије до самог језгра њихове суштине – да би нашао равно-
тежу мудрости и заносни спокој. То је тежња духа чим се обезбеде 
примарне потребе: храна, вода, ватра, суви заклон и одећа. Човјек 
је, ипак, како каже Паскал, „трска која мисли”. Његове мисли не 
престају да се роје и муче га, чак ни кад задовољи примарне потре-
бе. Попут трске на води, дрхти пред опасним ветровима и зверима, 
на разним ветрометинама… 

Упркос томе, човек не престаје да се пореди с другим бићима 
свога рода јер му је потребан одраз, или други, као огледало њега 
самог. Огледа се тако – на равним плохама вода стајаћица, као Нар-
цис у хладном грчком језерцету, у конвексним и конкавним повр-
шинама металних и метализираних стаклених плоча. Тога су се до-
сетили и циркуски номади, који су под великим шатрама отворили 
посебне „собе огледала или собе смеха”– где се посетиочев лик од-
ражава у најразличитијим карикатуралним формама, захваљујући 
вешто дизајнираним испупчењима и удубљењима! 

Човек у свакој прилици тражи сопствени одраз, па тако, – као 
што у миру нема спаваће собе или купатила без огледала, ни у рату 
нема војника без џепног огледала! Најкраће, свако из нашег дво-
ножног рода након homo sapiens–а гледа, а самим тим и воли да се 
огледа! 

Питање је, како различити посматрачи истоветан одраз у огле-
далу или стварности, виде различито? То је сасвим могуће јер се 
виђено прелама кроз унутрашњу призму сваког посматрача, кроз 
његов вредносни систем стечен и научен претходним одгојем и ис-
куством. („Свако чита свог Хомера” каже Гете.) На том различитом 
погледу исте стварности развила се и нова форма: есеј или оглед. 
Појаву ове краће прозне врсте, у којој се субјективним размиш-
љањем обрађују различите теме из живота, филозофије, уметности 
и науке, теоретичари везују за Француза Мишела де Монтења. Ње-
гово капитално, двотомно дело, објављено 1580. названо је врло 
једноставно – „Есеји” („Огледи”). Век потом, у раскошном дворцу 
Версај, као веза између салона рата и мира, биће саграђена најатрак-
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тивнија Галерија огледала на свету: 17 великих прозора са једне и 578 
огледала са друге стране! У периоду после ове стакларске помпе, кад 
се Европом расцвета штампа, многа ће периодична и дневна издања 
понети име – огледало. И данас га носе озбиљни немачки „Шпигл” и 
таблоидни британски „Дејли Мирор”, као што је на овим простори-
ма (На Благовијести 1845) светлост угледало Његошево цетињско – 
„Огледало српско”, новосадско – „Огледало србско” (1864) или само 
„Огледало” (1903), Пере Тодоровића које је одраз једног од највећих 
српских новинара, политичара и полемичара на размеђи два тако 
технолошки различита века. Ту је и истоимени недељник из Сараје-
ва (1907), орган напредних муслимана Босне и Херцеговине, као и 
„Огледало чудесног” Пјера Мабија, у реномираној орфејској „Ноли-
товој” библиотеци из 1973. г. Овој ризници придружује се „Зеркало” 
(1975). Реч је о антологијском филму Андреја Тарковског. 

Готово да би ова разномедијска „галерија огледала” могла стићи 
ону версајску! А свакој је, гле чуда, исти циљ: да одрази ствар-
ност… И свако појединачно огледало чини то исто, само на свој 
начин. Управо у том богатству различитости је и богатство духа и 
клица сваког напретка. 

Зато и од вас, поштовани ђаци, колеге професори, сарадници 
овог нашег „Огледала”, очекујемо, да стварност погледате ши-
ром отворених очију (не заборављајући и оно често скривено 
„унутрашње око”). Да нам у форми есеја – кратко, бритко, слобод-
но и отворено напишете, шта кажу ваша огледалца о свету, који не 
може по принципу огледања да буде друго, него ваш свет. 

Тражити од човека мање – значи деградирати га. Ова мисaо оца 
кибернетике, Норберта Винера, односи се на старије уреднике, 
који су од својих сарадника тражили мање. Препоручујем младим 
ауторима ефикасан лек против таквих облика деградације: тражи-
те од себе више него што од вас траже ваши ментори/професори и 
уредници „Огледала”. 

Само храбро, наступите као људи са мерилима будућности. „За 
камен који се котрља не хвата се маховина” – речи су умног Ераз-
ма Ротердамског. Када је пре пола миленијума писао „Похвалу лу-
дости”, није ни слутио да ће његову мисaо планетарном учинити, 
популарни млади музичари – „Ролингстонси”. Именом, а онда и де-
лом – својом музиком, испунили су властити завет: да маховина не 
сме прекрити њихов дух. Дакле, котрљајте се, у еразмовском духу! 
Снага је у сталном кретању „путника и његове сенке”. Само тако 
сенка бледи, а светлост се шири. 

Радивоје Благојевић


