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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка,  
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Сажетак:Циљовограда једаукаженакултурнуиинтелекту-
алну релевантност мисли Виљема Мориса на почетку трећег
миленијума.Она је, у првом реду,  изложена уњеговом  роману
„Новостиниоткуда”којиубудућностпројектуједруштвочијаје
основнаодликаистовременаестетизацијаипоједностављивање
животауепохикојабисемогланазватипостиндустријском.У
првомделурадаизложенисуелементиинтелектуалнебиографије
ВиљемаМориса и указано натемељну разноликост разумевања
ирецепцијењеговогделатокомпоследњихстопедесетакгодина.
Потомсуанализиранеосновнеодликењеговеутопијскеимагина-
цијеиизложениаргументикојиговореуприлогњиховенепролазне
релевантности.Узавршномделурадапреиспитујесеипотврђује
тврдња да јеВиљемМорис био у првом редуморист –термин
којимјеозначенањеговаоригиналнасинтезаромантизма,марк-
сизмаиутопизма.

Кључне речи: Виљем Морис, естетска утопија, поједностав-
љивањеживота,„Новостиниоткуда”

„ЗаМорисауметностимазадатакданановимиаутентичним
основамаутемељисвакодневниживот”

Фи ли бер то Ме на 

У пост хум но об ја вље ним фраг мен ти ма из де ла Вик то ра 
Игоа на ла зи се и сле де ћа ре че ни ца: „Ро ман ти зам, Со ци ја
ли зам – то су псе у до ни ми де вет на е стог сто ле ћа.1 То су у 

* Рад је настао током рада на пројекту 47021 Родна равноправност и
култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у
Србијикоји финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

1 Професор др Бранимир Стојковић, главни уредник часописа Култура у 
периоду од 1987. до 1998. године.
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књи жев но сти и по ли ти ци два ње го ва име на”.2 За ову тврд
њу те шко је на ћи увер љи ви ји ар гу мент од оног са др жа ног у 
жи во ту и ра ду ен гле ског књи жев ни ка, ди зај не ра, со ци јал ног 
ми сли о ца и ре во лу ци о на ра Ви ље ма Мо ри са (Vil li am Mor
ris, 18341896). То уто ли ко ви ше што се ње го ва књи жев
на и ли ков на де лат ност ни је од ви ја ла одво је но од ње го вог 
дру штве ног ан га жма на. У сво ју ро ман тич ку ви зи ју све та 
укљу чи вао је схва та ње про шло сти  и про јек ци ју бу дућ но
сти дру штва, а сво ја со ци ја ли стич ка опре де ље ња и ре во лу
ци о нар ни ан га жман на сто јао је да из ра зи као ро ман си јер и 
есе ји ста. То об ја шња ва опре де ље ње бри тан ског исто ри ча ра 
Е. П. Томп со на да сво је ис тра жи ва ње кла сне све сти рад ни
ка, за по че то у кла сич ној сту ди ји TheMakingof theEnglish
WorkingClass, на ста ви ра дом на би о гра фи ји В. Мо ри са чи ји 
је на словWilliamMorris:RomantictoRevolutionary (1955. и 
1971) и ко ја пред ста вља – упра во за хва љу ју ћи сре ди шњој 
уло зи В. Мо ри са у со ци ја ли стич ком по кре ту3 и дру штве ном 
и кул тур ном жи во ту Ен гле ске свог вре ме на – сво је вр сну со
ци јал ну исто ри ју Остр ва у дру гој по ло ви ни ХIX ве ка. 

Али ко је за пра во био Ви љем Мо рис4? Био је то чо век чи
ју је смрт ле кар кон ста то вао сле де ћим ре чи ма: „Умро је од 
то га што је био Ви љем Мо рис, а тај је ра дио за де се то ро 
љу ди”.5 Тре ба ло је да до да да је тих де се то ро ра ди ло те мељ
но раз ли чи те по сло ве и то на на чин ко ји је био вр хун ски 
у сва ком по гле ду. Ви љем Мо рис је био нај пре вла сник и 
успе шни ди рек тор руд ни ка ко ји је на сле дио, за тим су вла
сник и ди рек тор фир ме ко ја се ба ви ла из град њом и опре ма
њем ку ћа бо га тих бри тан ских бур жу ја и ари сто кра та. Био 
је осни вач и пр ви пред сед ник Дру штва за за шти ту ста ри
на (So ci ety for Pro tec tion of An ci ent Bu il dings, 1877) ко је још 
увек по сто ји и де лу је6 и Дру штва обр та и умет нич ких за на та 
(Arts and Crafts So ci ety, 1871) ко је се у XX ве ку раз ви ло у 
по крет свет ских раз ме ра. Ба вио се опре ма њем, штам па њем 
и из да ва њем књи га (Colm scott Press) за ко је је из ра дио по

2 Иго, В. (1985) Го ми ла ка ме ња, Одјек бр. 2/1985, стр. 25.
3 У про ло гу књи ге Р. Хард та и А. Не гри ја Империја (2005), на ла зи се, ни 

ма ло слу чај но, је дан ци тат Ви ље ма Мо ри са. Он гла си: „Љу ди би ју и гу бе 
бит ке, а оно за што су се бо ри ли до ла зи упр кос по ра зу, та да се по ка же 
да ни су то ми сли ли, па дру ги љу ди мо ра ју да се бо ре за оно што су они 
ми сли ли под не ким дру гим име ном” (М. Харт, А. Не гри 5:2005)

4 Wil li am Mor ris So ci ety ко је је осно ва но 1955. го ди не, од 1961. из да је ча
со пис JournalofWilliamMorrisStudies ко ји из ла зи сва ке дру ге го ди не и 
има сво је online из да ње. Сва де ла В. Мо ри са до ступ на су на веб сај ту 
чи ји је на зив MorrisOnlineEdition (http://mor ri se di tion.lib .ui o wa.ed u /di a
ri es.html).

5 Briggs, A. (1997) VictorianPeople, аn In tro duc tion, Lon don: Pe li can Bo ok  
6  www.spab.org.uk
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се бан тип сло ва. Пра вио је на цр те за та пи се ри је и ви тра же 
чи је се ре про дук ци је мо гу ви де ти у сва кој бо љој исто ри ји 
ви зу ел них умет но сти. Пре во дио је са ге са ста ро нор ве шког 
и исланд ског, ба ла де са ста ро фран цу ског и пр ви пре вео Хо
ме ро ву Илијаду у сти хо ви ма на ен гле ски. Пи сао је пе сме и 
по е ме ко је спа да ју у сам врх ен гле ске по е зи је дру ге по ло ви
не прет пр о шлог ве ка. Пи сао је при по вет ке и ро ма не ко ји не 
за о ста ју за ње го вом по е зи јом.7 Нај зад, био је за го вор ник со
ци јал не ре во лу ци је и улич ни аги та тор, је дан од пр вих ен гле
ских марк си ста (са мо свр ста ва ње), чо век ко ји је со ци ја ли зам 
при хва тио у зре лим го ди на ма и остао му ве ран до смр ти.

Основ ње го вог ста ва пре ма бит ним пи та њи ма бри тан ског 
дру штва је у не га тив ном од но су пре ма ин ду стриј ској ци ви
ли за ци ји ко ју, без остат ка, из јед на чу је са ка пи та ли змом и 
сма тра узро ком де гра да ци је чо ве ка као дру штве нопри род
ног би ћа и не ре а ли зо ва ња ње го вих ге не рич ких мо гућ но сти. 
Уве рен је, исто та ко, да се чо век оства ру је или по ни шта ва 
у окви ри ма сва ки да шњег жи во та чи ја је бит на де тер ми
нан та рад на ак тив ност (као услов оп стан ка), те на осно ву 
критеријарада као ме ре чо ве ко вог са мо о ства ре ња и за до
вољ ства њи ме вред ну је све до са да шње, са вре ме ну и бу ду ће 
ци вилиза ци је.

Ње го во схва та ње исто ри је ни је пе си ми стич ко јер уо ча ва и 
из два ја пе ри о де ко је од ли ку ју уз ле ти чо ве ка и људ ских за
јед ни ца за сно ва них на ра ду, ко ји је за ве ћи ну пред ста вљао 
из вор за до вољ ства, и сме шта их ка ко у исто риј ску про шлост 
та ко и у бу дућ ност чо ве чан ства. За то су ње го ви тек сто ви 
нео бич на ме ша ви на исто риј ских ре ми ни сцен ци ја и про јек
ци ја, то јест исто ри је схва ће не не са мо као про жи вље на про
шлост већ и као из глед на бу дућ ност.8 

Уто ли ко је са мо у ана ли тич ке свр хе мо гу ће ди фе рен ци ра
но при сту пи ти ње го вој кри ти ци ин ду стриј ске ци ви ли за ци је 
и лу чи ти је од ви зи је бу ду ћег дру штва. Тај по сту пак је ко
ри стан јер омо гу ћа ва да се ја сни је уо че не ке тек на зна че не 
или чак са мо имли цит не од ли ке ње го вог ста но ви шта, али 
се њи ме ну жно ра за ра це ли на Мо ри со ве ар гу мен та ци је ко ја 
уну тар не га ци је са др жи афир ма ци ју, а уну тар уто пиј ске ви
зи је кри ти ку фак ти ци те та са вре ме ног дру штва. Та од ли ка 
Мо ри со вог ми шље ња мо же да се ра за зна већ и из на слова 
не ких ње го вих огле да: „Стреп ње и на да ња за умет ност” 

7 Ар ган, Ђ. К. и Оли ва, Б. О. (2004) Модернауметност1770-1970-2000 
том I, Беoград: Клио, стр. 153154. 

8 Стој ко вић, Б. (2010) Сан и ви зи ја у уто пи ји Ви ље ма Мо ри са, Годишњак
Факултетаполитичкихнаука, Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул
тет по ли тич ких на у ка 
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(Ho pes and Fe ars for Art ), „Ка ко жи ви мо и ка ко би смо мо
гли жи ве ти“ (How we li ve and how we might li ve), „Твор ни ца 
– и ка ква би мо гла би ти” (Fac tory as it might be) и „Ко ри
стан рад на су прот бес ко ри сној пат њи” (Use ful Work ver sus 
Use less Toil)9. То кре та ње из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти 
чи ји је циљ кри тич ко вред но ва ње са да шњо сти је, из ве сно 
је, нај јасни је из ра же но у на ра тив ној струк ту ри ње го вог уто
пиј ског ро ма на Новостиниоткуда (News from Now he re)10. 
У ње му је, умет нич ким сред стви ма из ван ред но убе дљи во 
оства ре на кри ти ка са да шњо сти у име бу дућ но сти – а ова је 
пак ис пу ње на еле мен ти ма чо ве ка до стој не про шло сти. 

По зи ти ван суд о ак ту ел но сти ми сли Ви ље ма Мо ри са – а она 
је мно ги ма из гле да ла без на де жно ар ха ич но још у вре ме ка
да су ње го ва де ла на ста ја ла – има осло нац у чи ње ни ци да је 
не пре вла да ни ком плекс ин ду стриј ског дру штва (у раз ли чи
тим ње го вим кон крет ноисто риј ским об ли ци ма) у са вре ме
ним дру штви ма, укљу чу ју ћи и она Тре ћег и Че твр тог све та, 
по стао не са вла ди ва пре пре ка на пу ту мо гу ће, ху ма ни је бу
дућ но сти. До ве де но је, на и ме, у пи та ње – и то у свет ским 
раз ме ра ма – оно схва та ње на прет ка ко је га сво ди на раст 
(де фи ни сан пре све га про из вод ноеко ном ским по ка за те љи
ма), а та кво раз у ме ва ње на прет ка се до ду бо ко у XX век на
про сто под ра зу ме ва ло. У дру штви ма ре ал ног со ци ја ли зма је 
то ста но ви ште би ло из ра же но сло га ном: Стићиипрестићи
Америку и би ло је ак си о мат ска, нео спо ри ва стра те ги ја из
град ње ко му ни стич ког дру штва.

За то но во чи та ње де ла Ви ље ма Мо ри са от кри ва и не ке ди
мен зи је ње го ве ми сли ко је, до не дав но за бо ра вље не, да нас 
има ју не са мо ак ту е лан већ и аку тан зна чај. Реч је, у пр вом 
ре ду, о еко ло шком сен зи би ли те ту Ви ље ма Мо ри са ко ји је 
– усред епо хе ко ју је од ли ко вао, са да је то са свим ја сно, на
ив ни ци ви ли за циј ски оп ти ми зам за сно ван на ин ду стри ја ли
за ци ји – упо зо ра вао на на ру шен, а нео п хо дан склад чо ве
чан ства и при ро де и про по ве дао је дин ство чо ве ко ве рад не и 
жи вот не око ли не.

9 Ти тек сто ви се по ред  MorrisonlineEdition  на ла зе и у  W. Mor ris, Sto ri es 
in Pro se, Sto ri es in Ver se, Shor ter Po ems, Lec tu res and Es says, Cen te nary 
Edi tion, ed. by G.D.H. Co le, No ne such Press, Lon don, 1948. Је ди но је тре
ћи од го ре на ве де них огле да  Творница... био об ја вљен на на шем је зи ку и 
то 1930. године у САД. Из да вач је био SocialistLabourPartyofAmerica. 

10 Је ди ни срп ски пре вод ове књи ге на сло вљен као Вестиниоткуда об ја
вљен је пре сто го ди на (1911.) у Бе о гра ду. Из да вач је би ла Социјали-
стичкакњижара а пре во ди лац Ду шан М. Бо го са вље вић. Пре не ко ли ко 
го ди на по ја вио се и хр ват ски пре вод NewsfromNowhere.На слов јеВије-
стиизнигдине(DAF,За греб, 2007)
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За хва љу ју ћи то ме се циљ на гру па чи та ла ца за ин те ре со ва
них за Мо ри со ва де ла са да из но ва кон сти ту и ше на мно го 
ши ри на чин не го што је то из вор но био слу чај. У вре ме ка да 
су та де ла на ста ја ла њи хо ва по ру ка је би ла упу ће на, у пр вом 
ре ду, та да ма ло број ној гру пи ен гле ских ин те лек ту а ла ца 
со ци ја ли ста и не пу но број ни јим ак ти ви сти ма из ре до ва 
рад нич ке кла се. Зна чи ла је та да нај пре по зив на со ци јал ну 
ре во лу ци ју, ко ја им се чи ни ла ко ли ко не ми нов ном то ли ко 
и ско ром, и ко ја је на ја вљи ва ла но во дру штво, на ста ло из 
ру ше ви на екс пло а та тор ског ка пи та ли зма и не људ ске ин ду
стриј ске ци ви ли за ци је. Кра јем прет про шлог ве ка, ка да је 
би ло очи глед но да се ка пи та ли зам као дру штве на фор ма
ци ја ста би ли зо вао ушав ши у но ву раз вој ну фа зу, Мо ри со во 
де ло по ста ло је пред ме том ин те ре со ва ња још мно го ужег 
сег мен та пу бли ке. Би ла је то ака дем ска пу бли ка ко ју чи не 
пре све га исто ри ча ри вик то ри јан ског раз до бља ко ји су про
у ча ва ли со ци јал не док три не или књи жев ност по зног ро ман
ти зма као и они ко је је ин те ре со ва ла ви зу ел на ди мен зи ја 
Мо ри со вог де ла – ње го ва схва та ња и по стиг ну ћа у при ме
ње ној умет но сти.11

Нај зад, ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, са кон тра кул тур
ним по кре ти ма и до во ђе њем у пи та ње чи та вог скло па до
ми нант них вред но сти ко је су пред ста вља ле ле ги ти ма циј ску 
осно ву ка ко ин ду стриј ског та ко и по стин ду стриј ског дру
штва, ми сао Ви ље ма Мо ри са на пу шта ака дем ски ре зер ват 
и по но во – до ду ше ви ше по сред но не го не по сред но – по ста
је из ра зи то дру штве но ре ле вант ним. Ње го ва кри ти ка ра да 
као му че ња и афир ма ци ја ра да као за до вољ ства, су прот ста
вља ње би ро крат ски ор га ни зо ва ним дру штви мадр жа ва ма 
и за ла га ње за не а у то ри тар ну, ко му ни тар ну ор га ни за ци ју 
дру штва за сно ва ног на со ли дар но сти при мар них, жи вот них 
за јед ни ца као и за ла га ње за по јед но ста вљи ва ње жи во та, 
чи ји је при мар ни циљ у по сти за њу скла да са при ро дом, а 
не до ми на ци ја над њом по сред ством тех ни ке – све то чи ни 
зна ча јан део ре пер то а ра ци ље ва но вих дру штве них по кре та 
(еко ло шког, ан ти ну кле а р ног, ан ти кор по ра циј ског, нео фе ми
ни стич ког...).

На кон ду гог пе ри о да у ко ме се чи ни ло да је мо гу ће пи са ти 
са мо не га тив не уто пи је (јер су се и оне по зи тив не ре а ли
зо ва ле у об ли ку вла сти тих не га ци ја), ови по кре ти по чи њу 
да про ми шља ју вла сти те кон крет ноуто пиј ске за ми сли ко је 
ну де ма кар па р ци јал не про до ре с ону стра ну до ми нант ног 
дру штве ног мо де ла. По но во је та ко по ста ла ак ту ел ном ми
сао Оска ра Вајл да: „Ма па све та у ко јој ни је уцр та на Уто пи ја 

11  Me a kin, D. (1976) ManandWork, Lon don: Met huen
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ни је до стој на ни ти јед ног по гле да, јер у њу чо ве чан ство од
у век же ли да стиг не”.12

ОсновнеодликеутопијскезамислиВ.Мориса

Пун на слов ро ма на В. Мо ри са је Новости ниоткуда или
Епохапочинка (News from Now he re or an Epoch of Rest). Већ 
се из дру гог де ла на сло ва ро ма на мо же да за кљу чи да ау тор 
же ли да при ка же дру штво ко је је по сти гло оп ти мум сво јих 
раз вој них мо гућ но сти и ко је по чи ва у ста њу ста бил не рав
но те же, не рас тр за но су прот но сти ма и с ону стра ну про ме на 
– схва ће них би ло као про грес би ло као опа да ње. То је дру
штво ко је ни је за ин те ре со ва но за раз вој про из вод них сна га 
већ стаг ни ра у ста њу ис пу ње но сти, од но сно за до во ље них 
основ них/истин ских људ ских по тре ба, усме ре но – ре че но 
је зи ком за го вор ни ка нул те сто пе ра ста – на ква ли тет жи во та 
уну тар до стиг ну тог ци ви ли за циј ског ни воа.

То је дан од при пад ни ка тог дру штва и до слов це твр ди, об
ја шња ва ју ћи осно ву вла сти тог дру штва при до шли ци из XIX 
ве ка: „Ви диш, го сте наш. Ово и ни је вре ме про на ла за ка. У 
епо хи ко ја је прет хо ди ла на шој от кри ве но је већ све што нам 
је би ло по треб но и ми се са да за до во ља ва мо ти ме што ко ри
сти мо она од тих са зна ња ко ја сма тра мо ко ри сним, а од ба
цу је мо она ко ја нам из гле да ју не по треб на.”13 

Реч је о за јед ни ци ко ју Мо рис озна ча ва као дру штво оства
ре ног ко му ни зма (Com ple te Com mu nism), на ста лом на кон 
со ци јал не ре во лу ци је и крат ког пре ла зног пе ри о да др жав
ног со ци ја ли зма. Тре ба ис та ћи да је у слу ча ју Новости
ниоткуда реч о хе у ри стич кој а не си сте мат ској уто пи ји, а 
основ на од ли ка хе у ри стич ке уто пи је је, по М. Абен су ру,14 
у то ме да се у нај ма њој мо гу ћој ме ри ба ви екс пли ка ци јом 
ор га ни за ци је дру штва а на гла сак је на при ка зу сва ко днев ни
це уто пиј ске за јед ни це, на сто је ћи да што увер љи ви је пред
ста ви це ли ну њи хо вог на чи на жи во та. „То је то: `квалит ет 
жи во та`. Мо рис се не усред сре ђу је на дру штве ни ме ха ни
зам, већ на жи вот љу ди, њи хо ве ме ђу соб не од но се и њи хо во 
ужи ва ње у жи вот ним сит ни ца ма.”15 Мо рис из ри чи то твр ди 
да је циљ ре во лу ци је људ ска сре ћа: „Шта је циљ ре во лу ци
је? Си гур но то да љу де учи ни срећ ним. А ка да је ре во лу ци ја 

12  Вајлд, О. (2009) Душачовекаусоцијализму, Ло зни ца: Кар пос, стр. 12. 
13 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 159. 

14 Aben so ur, M. (2000) L’UtopiedeThomasMoreàWalterBenjamin, Pa ris: 
Sens & Ton ka 

15 Thom son, E. P. (1955) WilliamMorris:RomantictoRevolutionary, Lon don: 
Law ren ce and Wis hart, р. 807. 
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већ из вр ше на, ка ко спре чи ти кон тра ре во лу ци ју ако не ти ме 
што ће љу ди би ти срећ ни. Шта? Мо же ли се ста бил ност оче
ки ва ти од не за до вољ ства. Пре би се мо гло оче ки ва ти да на 
вр би ро ди гро жђе, а на тр ну смо ква, не го да не за до вољ ство 
по ро ди ста бил ност”.16 Баш за хва љу ју ћи за до вољ ству, по сто
је ћим у том дру штву, не ма ин те ре са за про у ча ва ње вла сти те 
исто риј ске про шло сти, јер је за ни ма ње за исто ри ју од ли ка 
не из ве сних вре ме на ка да се про у ча ва њем про шло сти на сто
ји да на зре бу дућ ност.

Тек уз гред, В. Мо рис на по ми ње да је то дру штво ор га ни зо
ва но као де цен тра ли зо ва ни са вез ко му на у ко ме не ма по тре
бе за цен трал ном вла шћу, а по јам по ли ти ке и про фе си ја по
ли ти ча ра при па да ју про шло сти. Ка ко не ма др жа ве, не ма ни 
пра ва (чи ји је др жа ва га рант), већ су ме ђу соб ни од но си љу
ди ре гу ли са ни спо ра зум но усво је ним пра ви ли ма по на ша ња 
ко ја чак ни су ко ди фи ко ва на у пи са ном об ли ку. „Би ћеш ве ро
ват но из не на ђен кад ти ка жем да не ма ни су да јав ног мне ња 
ко ји би пре у зео уло гу не ка да шњих су до ва, ако је мо же би ти, 
а ко је мо же би ти исто то ли ко не пра вич но и ти ран ско као 
што су и су до ви би ли. Не же лим ти ме да ка жем да љу ди 
не про су ђу ју ви ше по на ша ње сво јих су се да и да при  томе 
ни су кат кад не пра вич ни. Али же лим да на гла сим да не ма 
не про мен љи вог ску па пра ви ла на осно ву ко јих би се по на
ша ње љу ди про су ђи ва ло; не ма Про кру сто вих по сте ља ко је 
би про ду жива ле или скра ћи ва ле њи хово мње ње или жи во те, 
не ма ли це мер ног пре ба ци ва ња на ко је су љу ди при мо ра ни 
би ли не про ми шље ним оби ча ји ма или пре шут ном прет њом 
санк ци ја ма”.17 Ту се Мо рис у нај ве ћој ме ри при бли жа ва ста
но ви шти ма ин ди ви ду а ли стич ког анар хи зма ко ји по ла зи од 
ин те гри те та по је дин ца и ве ре у ње го ву искон ску до бро ту, а 
не од пра ва за јед ни це. Но он, исто та ко, ука зу је на опа сност 
од ти ра ни је јав ног мне ња чак и у од су ству за ко на, од но сно 
др жа ве. А то се на де лу мо гло да уо чи у не ким за јед ни ца
ма – на при мер у ра ним пу ри тан ским ко ло ни ја ма у Но вој 
Ен гле ској – ко је су раз ви ле хи пер кон зер ва тив ни и хи пе ра у
то ри тар ни си стем мо рал них вред но сти за сно ван ис кљу чи во 
на при ну ди иза ко је је ста јао при ти сак јав ног мнења.18

Од лу ке од за јед нич ког ин те ре са до но се се на ску по ви ма 
су се да или збо ро ви ма. Мо рис ко ри сти реч моте ко ја је у 
ста ро ен гле ском озна ча ва ла се о ски скуп. „Ако је дан округ, 
од но сно је дан или не ко ли ко су се да сма тра да тре ба не што 

16 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 86. 

17 Исто, стр. 55.
18 Gold man, E. (1911) Anarchism andOther Essays, New York & Lon don: 

Mot her Earth Pu blis hing As so ci a tion
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од лу чи ти – из гра ди ти мост пре ко ре ке или сру ши ти ку ће ко
је су по ста ле не по год не за ста но ва ње – он да се у од но су на 
то тре ба опре де ли ти... Не ко од су се да из не се пред лог и, ако 
се сви са њим сло же, он да је рас пра ви крај и пре ла зи се на 
по је ди но сти ве за не за спро во ђе ње од лу ке... Ал и ако не што 
пред ло же и на и ђе на по др шку али и на су прот ста вља ње...не  
иде се од мах на гла са ње већ се од лу ка од ла же до сле де ћег 
збо ра... Ис тра је ли ма њи на при свом опре де ље њу де лу је ло
ги ка ста тус кво не ме ња се ни шта у по сто је ћем ста њу ства ри 
без об зи ра да ли се за то за ла же ве ћи на или ма њи на.”19 Та кав 
на чин од лу чи ва ња је при ме рен дру штву оства ре ног ко му ни
зма – бу ду ћи за до вољ ни са да шњо шћу ко ја за до во ља ва све 
бит не људ ске по тре бе не жу ри се са про ме на ма ако оне мо гу 
да зна че не прав ду или да ма кар са мо су бјек тив но (на ни воу 
осе ћа ња а не ин те ре са) по вре де било ког чла на за јед ни це. 

Да ља за кљу чи ва ња о ти пу дру штве но сти у дру штву бу
дућ но сти , она квом ка квим га пред ста вља В. Мо рис мо гу 
се из во ди ти и на осно ву уо би ча је ног на чи на ме ђу соб ног 
осло вља ва ња ње го вих при пад ни ка. Не по зна то је обра ћа ње 
са господине или госпођо , ина че то ли ко уо би ча је но у Ен гле
ској, већ су у упо тре би ре чи као што су: су се де, при ја те љу, 
де вој ко, го сте и сл. А оне све до јед не го во ре о пре о вла
да ва њу пе р со нал них и хо ри зон тал них дру штве них од но са 
оних ко ји ме ђу соб но ко му ни ци ра ју, насу прот, за про шлост 
ти пич них вер ти кал них (кла снослој них) од но са, об ли ко ва
них од но сом до ми на ци је од но сно пот чи ња ва ња. Исто то ли
ко је ва жно да не ма ни обра ћа ња са друг(co mra de), јер је и 
оно кла сно (до ду ше про ле тер ски) обо је но. Не ма чак ни оног 
грађанин(ci ti zen), јер оно прет по ста вља јед на кост, али је то 
јед на кост пред су до ви ма и ад ми ни стра тив ним апа ра том – а 
ови су са мо ру жна успо ме на на про шлост.

У дру штву бу дућ но сти је основ на дру штве на ће ли ја још 
увек по ро ди ца, а брак је сло бод на за јед ни ца му шкар ца и 
же не за сно ва на на ме ђу соб ној при влач но сти и раз у ме ва њу 
ко је, као и осе ћа ња, мо же да тра је ду же или кра ће што ни на 
ко ји на чин не ис кљу чу је и до жи вот ну за јед ни цу два парт не
ра. Ако осе ћа ња ко ја су ве зи ва ла му шкар ца и же ну у ме ђу
вре ме ну из бле де или не ста ну, ве за се спо ра зум но рас ки да, 
а о де ци до го вор но бри ну оба ро ди те ља. Мо рис не ма раз у
ме ва ње за про ши ре не об ли ке за јед нич ког жи вље ња ка кве су 
за ми шља ли дру ги уто пиј ски ми сли о ци, сма тра ју ћи их пре 
све га пре на гла ше ном ре ак ци јом на дру штве ну ствар ност у 
ко јој је ин ди ви ду а ли зам био во де ћи прин цип, а бур жо а ска 

19 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 86.
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по ро ди ца за сни ва на на при ват ном вла сни штву и брач ном 
уго во ру.20

По што је рад у Мо ри со вом дру штву бу дућ но сти у осно ви за
нат ски, а не ин ду стриј ски, кон цен тра ци ја рад ни ка на јед ном 
ме сту ни је – тех но ло шки гле да но – нео п ход на. Љу ди, ипак, 
во ле, пре све га, из по тре бе за дру штве но шћу, да ра де за јед
но и за то се оку пља ју у здру же ним ра ди о ни ца ма (ban ded 
wor kshops) ко је су и на зи вом за ме ни ле не ка да шње фа бри ке 
(fac to ri es). Не по сто ја ње ин ду стриј ски ор га ни зо ва не про из
вод ње за по сле ди цу има не по сто ја ње из ну ђе не ур ба ни за ци
је и кон цен тра ци је град ског ста нов ни штва. Уме сто то га на 
де лу је про цес ру ра ли за ци је гра до ва и ур ба ни за ци је се ла. 
Ви љем Мо рис је за пра во про тоеко ло шки ми сли лац ко ји је 
још у дру гој по ло ви ни XIX ве ка био све стан да чо век у ка
пи та ли зму и ин ду стриј ском дру штву (то су за ње га си но ни
ми) су прот ста вља дру штво при ро ди сма тра ју ћи се бе ње ним 
го спо да ром, док је уства ри са мо њен не раз двој ни део. Та ко 
је, за пра во, пот пу на до ми на ци ја дру штва над при ро дом јед
на ка са мо у ни ште њу чо ве ка као при род ног би ћа – а то га је В. 
Мо рис у пот пу но сти све стан. „Ни је ли њи хо ва гре шка та ко
ђе и у то ме – као ре зул тат роп ства у ко ме су жи ве ли – што 
су на све, жи во и не жи во, при ро ду ка ко су го во ри ли, гле да
ли као на јед ну ствар, а на чо ве чан ство као на дру гу. Би ло 
им је са свим ло гич но да од при ро де же ле да на чи не ро ба 
чо ве чан ства као да је она не што из ван њих.”21 Ка да се по ђе 
од та квог раз у ме ва ња од но са дру штва и при ро де не из не на
ђу је по да так да је пр ви ути сак о бу ду ћем дру штву за пра во 
еко ло шки – од но си се на ква ли тет во де у Тем зи. Пут ни ка 
у дру штво бу дућ но сти нај пре збу њу је про зрач нозе ле на, 
чиста во да ре ке ко ја је још на по чет ку XIX ве ка би ла кло а ка 
ин ду стриј ске Ен гле ске.22 Ме то дом кон тра сти ра ња, Мо рис 
смр дљи вом, хи пе рур ба ни зо ва ном, тр го вач коад ми ни стра
тив ном уни вер зу му Лон до на с кра ја XIX ве ка, су прот ста
вља цвет новрт ни Лон дон бу дућ но сти. Да би што оштри је 
по дву као раз ли ку из ме ђу ње му са вре ме не ме тро по ле и на
се ља бу дућ но сти, он за пред мет по ре ђе ња узи ма „Тра фал гар 
сквер” – па ра диг му им пе ри јал ноплу то крат ске ар хи тек ту
ре ко ја ре пре зен ту је Ве ли ку Бри та ни ју ње го вог вре ме на.23   
На лич је Лон до на ру жних им пе ри јал них па ла та и ви ла за бо

20 Marsh, J. Con cer ning Lo ve: News From Now he re and Gen der, in: A Vi
sion for Our Ti me, eds. Co le man, S., O’Sul li van, P. and Bi de ford, D. (1990)  
Lon don: Green Bo oks 

21 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 168.

22 Исто, стр. 167168.
23 Исто, стр. 61.
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га та ше пред ста вља ли су сла мо ви – на се ља уџе ри ца у ко ји ма 
је жи ве ла си ро ти ња. Про сла ву Пр вог ма ја у дру штву бу дућ
но сти В. Мо рис ве зу је за обе ле жа ва ње не стан ка та квог на
чи на ста но ва ња. Је ди но се том при ли ком – у дру штву ко је 
је из ра зи то нео се тљи во за до жи вљај ре ли гиј ског – мо же да 
за па зи из ве сна ма ни фе ста ци ја се ку ла ри зо ва не ре ли гиј ске 
све сти ко ја је ис по ље на у ви ду го ди шњих про сла ва не стан
ка дру штва у ко ме је жи вот не до сто јан чо ве ка сма тран при
род ним за ве ли ку ве ћи ну ста нов ни штва. „Јед ном го ди шње, 
на дан Пр вог ма ја, оку пља мо се у ис точ ним де ло ви ма Лон
до на да про сла ви мо очи шће ње од бе де (Cle a ring of Mi sery)...
Оби чај је да те ве че ри де вој ке пе ва ју ста ре ре во лу ци о нар
не пе сме, оне ко је су не ка да пред ста вља ле је цај без на де жно 
по тла че них и то баш на про сто ру на ко ме су се из да на у 
дан до га ђа ли зло чи ни и уби ства.”24 Ана ли зи ра но на ни воу 
ње го ве ла тент не со ци јал не функ ци је ово пра зно ва ње пред
ста вља об ред при зи ва ња про шло сти и исто вре ме ног осло
ба ђа ња од ње и до при но си со ци јал ној ин те гра ци ји за јед ни
це. На иден ти чан на чин функ ци о ни шу хри шћан ски ри ту а ли 
ве за ни за Ус крс или, пак , паганскe свет ко ви не у сла ву бо га 
Сун ца ко је се пе ри о дич но жр тву је и по но во ра ђа за до бро
бит заједнице.25

Пре тва ра њу Лон до на из су ре ме тро по ле ин ду стриј ске им
пе ри је у цвет ни врт прет хо дио је пе ри од у ко јем се ве ћи на 
ста нов ни ка пре се ли ла из град ских сла мо ва у, то ком ин ду
стриј ске ре во лу ци је, опу сте ле се о ске пре де ле Ен гле ске и та
ко до при не ла уки да њу не ка да шње оштре по де ле на се ло и 
град. „Усле дио је ег зо дус љу ди из гра да у се ла и по сте пе но 
осва ја ње – ка ко од стра не град ског та ко и од стра не се о ског 
жи вља – оних жи вот них уме ћа ко је су и јед ни и дру ги већ 
би ли за бо ра ви ли. Тај за бо рав је био оти шао то ли ко да ле ко 
да је не са мо би ло не мо гу ће на ћи не ког тка ча или ко ва ча у 
не ком од се ла или ва ро ши ца, већ су љу ди већ би ли за бо ра
ви ли ка ко се ме си хлеб, те је у, на при мер, Ви линг форд хлеб 
сти зао из ју тра из Лон до на, за јед но са но ви на ма.”26 То ком 
раз во ја дру штва бу дућ но сти на де лу је про цес де зин ду стри
ја ли за ци је.27 Док су то ком ин ду стриј ске ре во лу ци је ства ра
не све сло же ни је ма ши не ко је су оба вља ле низ јед но став них 
опе ра ци ја, све де не по сло ве не ка да шњих за на тли ја, до тле 

24 Исто, стр. 143.
25 Бер гер, П. (2008) Де се ку ла ри за ци ја све та (пре по род ре ли ги је и свет ска 

по ли ти ка), Но ви Сад: Ме ди те ран
26 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 166.

27 Ca ir ncross, A. What is de in du stri a li sa tion?, in: Deindustrialisation, еd. Blac
kaby, F. (1982) Lon don: Per ga mon, р. 12. 
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се у дру штву бу дућ но сти иде обр ну тим пу тем. Љу ди ту по
чи њу да уче од ма ши на и то та ко што низ опе ра ција ко је 
раз ли чи те ма ши не оба вља ју ре ин те гри шу у за нат из ко га се 
ма шин ска про из вод ња и раз ви ла.28 Ра ди се, уства ри, о не че
му што би се мо гло на звати ин ду стриј ском па ле он то ло ги јом 
ко ја ис тра жу је ра ни је фа зе по де ле ра да по ла зе ћи од оних ка
сни јих и раз ви је ни јих (ка да је људ ски рад при су тан још је
ди но код про гра ми ра ња сло же них ма шин ских си сте ма). Тај 
про цес је по себ но ва жан у по љо ри вре ди ко ја је, исто риј ски 
гле да но, јед но од нај сло же ни јих пра за ни ма ња ко је је уства
ри це ли на јед ног на чи на жи во та. 

Чи тав тај про цес тех но ло шке кон тра мо дер ни за ци је се од
ви ја та ко што се ак тив но сти у сло бод ном вре ме ну ко је су 
у ин ду стриј ском дру штву би ле хо би (об ра да ба ште, мај сто
ри са ње у ку ћи, рад са гли ном, пле те ње...) ши ре на це ли ну 
ра да „он да је у окри љу до ко ли це ко ја и ни је сма тра на ра дом, 
рад ко ји је био за до вољ ство по чео да по ти ску је ме ха нич ко 
ди рин че ње ко је је не кад би ло сма тра но ну жно шћу ко ја се 
мо же огра ни чи ти али не и уки ну ти... ма ши на за ма ши ном 
је би ла ти хо на пу шта на, а раз лог је био то што ма ши на не 
мо же да про из во ди умет нич ка де ла ко ја су би ла све по треб
ни ја.”29 Да је дан пред мет бу де сма тран умет нич ким де лом 
Мо ри су је до во љан са мо је дан по да так – да је рад ник осе тио 
за до вољ ство про из во де ћи га. У сво јој сту ди ји о умет нич кој 
аван гар ди Прорицањеестетскогдруштва, Фи ли бер то Ме
на то и до слов це по твр ђу је: „За Мо ри са, пре ма то ме, умет
ност има за да так да на но вим и ау тен тич ним осно ва ма уте
ме љи сва ко днев ни жи вот... Дру гим ре чи ма, Мо рис не по ста
вља ја сну раз ли ку из ме ђу умет но сти, схва ће не као ре зул тат 
од ре ђе не де лат но сти и те исте де лат но сти схва ће не у свом 
нај ши рем зна че њу естет ске рад ње. На про тив, стал но пре ла
зи са јед ног на дру ги по јам, са јед ног на дру го зна че ње.”30 
За то и не ка да шњи те шки фи зич ки по сло ви ко ји су сма тра
ни про клет ством си ро ма шних – у усло ви ма дру штва бу дућ
но сти – по ста ју из во ром за до вољ ства, јер пру жа ју при ли ку 
да чо век ис про ба сво ју сна гу и одр жи се у до број фи зич кој 
кон ди ци ји. То Мо рис на зи ва ла коте шким ра дом (easyhard). 
„Ми слим на рад ко ји на пре же ми ши ће и чи ни да вам је по

28 Sen nett, R. (2008)TheCrafsman, Yale Uni ver sity Press
29 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 156.

30 Ме на, Ф. (1984) Прорицањеестетскогдруштва, Бе о град: Ра ди о ни ца 
Сиц, стр. 74.
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чи нак на кон ње га још угод ни ји. Тај рад увек го ди ако се са 
њим не пре те ра, а зах те ва и од ре ђе но уме ће.”31

У бу ду ћем дру штву не ма фик си ра не по де ле ра да већ сва ко 
же ли и уме да оба вља не ко ли ко ме ђу соб но ве о ма раз ли чи
тих по сло ва. То је по пра ви лу та кав спој рад них ак тив но
сти ко ји је не за ми слив у кла сном ин ду стриј ским дру штву 
у коме је основ на по де ла по ву че на ли ни јом ум ни рад на су
прот фи зич ком ра ду. Та ко во дич ко ји же ли да ју на ка Мо ри
со вог ро ма на по ве де на пу то ва ње, а ко га је овај упо знао док 
је оба вљао по сао чам џи је, на сле де ћи на чин об ја шња ва ин
те ре со ва ња јед ног свог при ја те ља. „Не бри ни те, ово је баш 
згод на при ли ка да се за ме ним са јед ним при ја те љем ко ји би 
же лео да ма ло ра ди ов де. Он је са да ткач у Јорк шај ру, али је 
по ма ло за си ћен тка њем и ма те ма тич ким сту ди ја ма – оба по
сла у за тво ре ном про сто ру. Ка ко је мој до бар при ја тељ, до ћи 
ће да ов де ма ло ра ди на отво ре ном.”32

У дру штву у ко ме не ма фик си ра не про фе си о нал не по де ле 
ра да, не ма ни по тре бе за обра зо ва њем ко је би за њу при пре
ма ло. Не по зна та је ин сти ту ци ја шко ле већ се де ца пре пу
шта ју сло бод ном раз во ју уну тар за јед ни це. „Ви ди те, де ца 
во ле да опо на ша ју од ра сле и ка да ви де да се ови ба ве, по 
се би, за бав ним по сло ви ма као што су град ња ку ће или по
пло ча ва ње ули ца, он да то и она за же ле да ра де, за то и не 
ви дим да тре ба стра хо ва ти од по ја ве пре ви ше књи шки уче
них љу ди.”33 Ина че, те књи шки уче не љу де Мо рис на дру
гом ме сту на зи ва бес ко ри сним иди о ти ма са свим у скла ду 
са сво јим схва та њем ра да ко је у пр ви план ста вља ње го ве 
тво рач коза нат ске ква ли те те чи ји је нео дво јив део упра во 
ма ну ел на уме шност. 

Та квим од го во ром на веч но пи та ње – а ко ће да вас пи
та вас пи та че, ко је је уства ри пи та ње про из вод ње људ ског 
суп стра та дру штва – раз вој ни круг дру штва оства ре ног ко
му ни зма се за тва ра. Рас ту ћи у не а у то ри тар ној, ка ра ду као 
за до вољ ству, усме ре ној за јед ни ци и ње ни мла ди при пад ни
ци спон та но – јер „не по сто је про бле ма тич на де ца већ са
мо `проблематични родитељи` и `проблематично чо ве чан
ство”34 – од ра на ин тер и о ри зу ју ње не основ не вред но сти и 
ти ме обез бе ђу ју ње ну ста бил ност.

31 Mor ris, W. StoriesinProse,StoriesinVerse,ShorterPoems,Lecturesand
Essays, ed. by Co le, G. D. H. (1948) Lon don: Cen te nary Edi tion, р. 163.

32 Исто, стр. 11.
33 Исто, стр. 29.
34 Нил, А. С. (1980) СлободнадецаСо мер хи ла, Бе о град: Би бли о те ка XX 
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Синтезаромантизма,утопизмаи
марксизмауделуВ.Мориса

У за вр шни ци тек ста по све ће ног Мо ри со вој уто пи ји, нео п
ход но је бли же ис пи та ти мо гу ћи са знај ни или чак на уч ни 
до при нос ње го вог уче ња, без об зи ра на то што та ква рас
пра ва – бу ду ћи да је реч о ро ма ну, да кле књи жев ној фик ци ји 
– из гле да уна пред про ма ше ном. Но, не ми сле сви та ко. Бар 
тро ји ца ве о ма це ње них ис тра жи ва ча де ла В. Мо ри са – Реј
монд Ви ли јамс35, Е. П. Томп сон36 и А. Л. Мор тон37 по ла зе од 
ма ње ви ше из ри чи те прет по став ке да је Мо рис при хва та ју
ћи ан га жман у ре во лу ци о нар ном со ци ја ли стич ком по кре ту 
пре стао да бу де умет ник из ра зи то ро ман ти чар ских опре
де ље ња и да је по став ши марк си ста (ка ко је и сам твр дио) 
исто вре ме но и без остат ка усво јио по глед на свет на уч ног 
со ци ја ли зма. 

У при лог то ме го во ри и сам на слов Томп со но ве сту ди је: Ви-
љемМорис–одромантичарадореволуционарако ји су ге
ри ше по сто ја ње ре за, рас ки да са ро ман ти змом и при хва та ње 
ре во лу ци о нар ног (марк си стич ког) по гле да на свет. Ту се не 
узи ма у об зир дру га, чи ни се, ве ро ват ни ја мо гућ ност – да 
је Мо рис у свом по ли тич коте о риј ском ан га жма ну (члан ци, 
пре да ва ња, ма ни фе сти, јав ни на сту пи) био до ми нант но ан
га жо ва ни со ци јал ни ми сли лац, а у књи жев ним де ли ма, ко ја 
су исто вре ме но на ста ја ла, пре те жно ро ман ти чар. Од но сно, 
да је у свом – по ми шље њу мно гих – нај бо љем де лу Но во
сти ма ни от ку да ус пео да оства ри ни ка да и ниг де пре ва зи ђе
ни, ус пе ли спој ро ман ти зма, уто пи зма и марк си зма. Су де ћи 
по ар гу мен ти ма ко је из но се Ро берт Се јр и Ми шел Ле ви то 
је за пра во и био слу чај38 Ви љем Мо рис и Ернст Блох су, по 
њи хо вом ми шље њу, нај и зра зи ти ји пред став ни ци марк си
стич ког ро ман ти зма ко ји спа ја ан тика пи та ли стич ку ори јен
та ци ју свој стве ну чи та вом ро ман ти чар ском по кре ту са при
сту пом ко ји је у би ти марк си стич ки. 

О са свим дру га чи јем раз у ме ва њу Морисовa на по сре дан на
чин го во ри и чи ње ни ца да су га Маркс – и по го то во Ен гелс 
(са ко јим је ви ше од де це ни ју и по су де ло вао у ен гле ском 
со ци ја ли стич ком по кре ту) и до слов це иг но ри са ли и као 
књи жев ни ка и као со ци јал ног ми сли о ца. Не ма за пра во ни ти 

35 Wil li ams, R. (1984) Uto pie et sci en cefic tion, L`HommeetlaSociété, No. 
73/74, р. 54. 

36 Thom son, E. P. (1955) WilliamMorris:RomantictoRevolutionary, Lon don: 
Law ren ce and Wis hart 

37 Mor ton, A. L. (1959) TheEnglishUtopia, Lon don: Law ren ce and Wis hart
38 Sayre, R. and Lo ewy, M. (1984) Fi gu res od Ro man tic An tica pi ta lism, Criti-
que, No. 32, Ger man 
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јед ног пи са ног тра га – ка ко у њи хо вој ме ђу соб ној пре пи
сци, та ко ни у Ен гел со вој ко ре спон ден ци ји са број ним лич
но сти ма – ак ти ви сти ма ен гле ског рад нич ког по кре та и Мо
ри со вим са бор ци ма – да су га они уоп ште сма тра ли сво јим 
след бе ни ком, да кле марк си стом, иа ко је он сам се бе ви део 
као та квог. 

У сва ком слу ча ју, од го вор на пи та ње да ли је Ви љем Мо рис 
био марк си ста и ако је сте у ко јој ме ри и у од но су на ко ју 
ва ри јан ту марк си стич ког уче ња је то био –по го то во на по
чет ку тре ћег ми ле ни ју ма – од спо ред ног је зна ча ја. Мно го је 
бит ни је од го во ри ти на пи та ње да ли и ко ли ко ње го ва ми сао 
мо же да до при не се да се схва ти дру штво у ко ме је он жи вео 
као и не ки кључ ни про бле ми са вре ме ног све та. Шта мо же 
да се за кљу чи из то га што Ви љем Мо рис спа да у оне ства
ра о це ко је ин тер пре та то ри њи хо вих иде ја свр ста вају уну тар 
раз ли чи тих, чак ди ја ме трал но су прот них, стру ја дру штве
не ми сли. За јед не је он, пре све га, по зни ро ман ти чар ски 
пе сник и за љу бље ник у про шлост, за дру ге ор то док сни 
марк си ста усред сре ђен на про блем кла сне бор бе, за тре ће 
хри шћан ски ми сли лац чи ја је сре ди шња иде ја спи ри ту ал но 
брат ство ме ђу љу ди ма, за че твр те анар хи стако лек ти ви ста 
ала Кро пот кин, за пе те је дан од пр вих но си ла ца еко ло шке 
све сти... По не кад, чак и у окви ру опу са јед ног истог ау то ра, 
Мо ри со ва ми сао пре ла зи из јед ног у дру ги од на пред на ве
де них ми са о них си сте ма на ра зним тач ка ма ње го ве (ау то ро
ве не Мо ри со ве) ин те лек ту ал не би о гра фи је.

Закључак

Де ло Ви ље ма Мо ри са је у нај ма њу ру ку ви ше знач но, ако не 
и – што се ти че по је ди них ста но ви шта ко је је за сту пао би ло 
исто вре ме но би ло сук це сив но – уну тар се бе про тив реч но. 
Ра зно ли ке и че сто су прот ста вље не ин тер пре та ци је ње го вих 
ста но ви шта – мо жда су зато Новостиниоткуда по нај бо љи 
при мер – ни су са мо по сле ди ца раз ли чи тих по гле да на свет 
ње го вих чи та ла ца, већ и сло же ног ви ше знач ног по гле да на 
свет са др жа ног у са мим тим тек сто ви ма. Ако је то ствар но 
та ко, он да раз ли чи те ин тер пре та ци је кључ них Мо ри со вих 
ста но ви шта мо гу са мо да до при не су це ло ви ти јем раз у ме
ва њу ње го вих ми сли. Jер, раз ви ја ју ћи раз ли чи то раз у ме ва
ње Мо ри са сва ко од њих ис по ља ва осо бен ин те лек ту ал ни 
сен зи би ли тет за по је ди не сло је ве зна че ња уну тар ње го вог 
опу са. Ти ме се сва ко ње го во ста но ви ште – по сма тра но из
дво је но – за пра во хи пер бо ли ше али за то мно го из ра зи ти је 
ис ти че по је ди не иде је ко је би у не кој са мо иде ал но мо гу ћој 
(пот пу но не при стра сној и урав но те же ној) ин тер пре та ци ји 
ми сли Ви ље ма Мо ри са оста ле мо жда не до вољ но уо че не.
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У та квој си ту а ци ји ко ју од ли ку је ре ал на мно го стру кост ту
ма че ња Мо ри со ве ми сли, из лаз, на рав но, ни је у при хва та њу 
ре ла ти ви стич ког ста ва по ко ме су све ин тер пре та ци је под
јед на ко вред не. Баш напро тив, њи хо во по сто ја ње је до бро
до шла мо гућ ност за по вра так из во ру – де ли ма Ви ље ма Мо
ри са  и по ку ша ју да се утвр ди у ко јој је ме ри ње го ва ми сао 
са мо свој на и ко хе рент на и по ред свих ути ца ја ко је је тр пео. 
Нај бит ни је је, да кле, спо зна ти у ко јој је ме ри он мо ри сист тј. 
ко ли ки је још и да нас ње гов зна чај за раз у ме ва ње гло бал ног 
(пост) ин ду стриј ског и ин фор ма циј ског дру штва и ма кар са
мо на зи ра ње ње го ве мо гу ће (ал тер на тив не) бу дућ но сти.
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AESTETIC UTOPIA OF WILLIAM MORIS

Abstract

The aim of this paper is to show the cultural and intellectual relevance 
of thought of William Morris at the beginning of the third millennium. 
It is primarily exposed in his novel “News from Nowhere”, which 
is a utopian vision of a society whose main feature is concomitant 
aestheticism and simplification of life in an age that could be called 
postpostindustrial. The first part of the paper analyses elements of the 
intellectual biography of William Morris and points to a fundamental 
diversity of understanding of and reception of his work over the past 
hundred and fifty years. The paper then analyzes the main features of 
his utopian imagination and exposes arguments that speak in favor of 
their permanent relevance. The final part of the paper confirms the claim 
that William Morris was primarily a morrist  a term which denotes its 

original synthesis of romanticism, Marxism and utopianism.

Key words: William Morris, aestetic utopia, simplification of life,
„NewsfromNowhere”


