
Ed gar Vind, Pa gan ske mi ste ri je u re ne san si, Fe don, Be o grad 2019.

Јед на од нај гла со ви ти јих ме то да исто ри је умет но сти 
– ико но ло шка – у срп ско-хр ват ско го вор но под руч је ушла 
је кроз ши ро ка вра та од сре ди не се дам де се тих до сре дине 
осам десе тих го ди на про шлог сто ле ћа са пре во дом Iko no
loš kih stu di ja Ер ви на Па ноф ског и књи га ма Umet nost i njena 
isto ri ja и Umet nost i ilu zi ja јед на ко слав ног ико но ло га Ерн-
ста Гом бри ха. Тек сре ди ном де ве де се тих уз пре вод књи ге 
Па ноф ског Idea: pri log isto ri ji poj ma sta ri je isto ri je umet no sti 
на срп ско-хр ват ски об ја вље ни су у пре во ду на хр ват ско-
-срп ски не ки од кључ них тек сто ва ро до на чел ни ка ико но-
ло шке ме то де Аби ја Вар бур га. У исто вре ме у ком су у За-
гре бу об ја вљи ва ни Вар бур го ви тек сто ви, у Чач ку су под 
на сло вом Umet nost i anar hi ja об ја вље на есте тич ка пре да-
ва ња нај до след ни јег Вар бур го вог след бе ни ка Ед га ра Вин-
да (1900–1971) ко ја је BBC еми то вао ра них ше зде се тих.

Вин до ва нај зна чај ни ја књи га Pa gan ske mi ste ri je u rene
san si ко ја је пр ви пут објављeна 1958. го ди не пре ве де на је 
на срп ски и об ја вље на 2019. Ен гле ски део тек ста је преве-
ла Љи ља на Ни ко лић. Ци та те са грч ког, ла тин ског, ита-
ли јан ског, не мач ког и фран цу ског је зи ка ко ји ма књи га 

оби лу је пре ве ли су Но ел Пут ник, Да ни је ла Ђо ро вић, Ср ђа Јан ко вић и Ми ли ца Ра шић. Књи га 
има 512 стра ни ца, струк ту ра јој је из у зет но раз ве де на, а са др жај и тек сту ал ни и илу стра тив ни 
ис пре пле тен: че тр на ест по гла вља основ ног тек ста, де вет при ло га, блок са ви ше од сто илу-
стра ци ја. У књи зи су и ин декс из во ра, ин декс се кун дар них из во ра и ана ли тич ки ин декс.

Сво ја исто риј ско у мет нич ка гле ди шта Винд је из ло жио на по чет ку књи ге. По ње го вом 
схва та њу, фор мал но и ди со ци ја тив но ста но ви ште мо дер не исто ри је умет но сти ко ја је пре ва-
сход но усме ре на на стил ску кла си фи ка ци ју не пру жа мо гућ ност за до вољ но ши рок по глед на 
умет ност. „Sa estet skog sta no viš ta ne ma ni ka kve sum nje da ne raz re še ni osta ci zna če nja pred sta-
vlja ju pre pre ku za uži va nje u umet no sti. Ma ko li ko vi zu el no za do volj stvo ko je iza zi va ne ka sli ka 
bi lo ve li ko, ono ne mo že da do seg ne ste pen sa vr šen stva do kle god gle da o ca mu če sum nje da ono 
ima do dat no, skri ve no zna če nje” (стр. 27). Мо жда су и ви ше од ово га есте тич ког Вин до вог ста ва 
вред на ис ти ца ња дру га два у ко ји ма из но си сво је гно се о ло шко схва та ње: „Oko se druk či je 
fo ku si ra kad ga vo di in te lekt”, и: „Na še oko vi di ono li ko ko li ko naš um pro či ta” (стр. 58).

Винд чи та о ца уво ди у те му књи ге упо зна ју ћи га са ан тич ким ми сте ри ја ма. Ми сте ри је 
као кре та ње по пу ту ко ји во ди до бо жан ства и спа се ња, ни су има ле исти об лик кроз цео 
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ан тич ки пе ри од. Ре ли ги о зни и ма гиј ски об лик античких ми сте ри ја у ре не сан си ни је об на вљан. 
Ми сте ри је ко је су се у овом пе ри о ду об на вља ле су оне ко је је пред ста вио Пла тон у Го зби и 
Фе дру. Винд их на зи ва ли те рар ним или пре но сним ми сте ри ја ма.

Винд на гла ша ва да при хва та ње ан тич ке ре ли ги је ни је би ло усме ре но ни ти је у ре не сан-
си до ве ло до на пу шта ња хри шћан ства. У Фи рен ци и Ри му де си ло се по ве зи ва ње ан тич ке ре-
ли ги је и хришћанствa пре ко за јед нич ких иде ја, на ро чи то пре ко нај ви ше иде је – иде је трој ства. 
Ова иде ја је и лајт мо тив це ле књи ге. На го ве штај три ја да у ста рим ри ту а ли ма имао је при звук 
та јан стве ног про ро чан ства. И то не са мо у ре ли ги ји ста рих Гр ка: за Пли то на су те о ло ги ја 
Зо ро а стра и Пла то на за слу жи ва ле по хва лу и он их је на Ака де ми ји у Ми стри ко ри стио као 
не ку вр сту све тов не ини ци ја ци је.

Уво ђе ње у ан ти че ми сте ри је у ре не сан си по чи ње са при сту па њем тај ни три ју Гра ци ја. 
Три Гра ци је от кри ва ју нео пла тон ски круг спа са: ема на ци ју бо жан ства, кон вер зи ју и по вра-
так бо жан ству.

Оквир за те мат ски са др жај Вин до ве књи ге чи не две ме да ље: ме да ља не по зна тог ау то ра 
по све ће на Пи ку де ла Ми ран до ли на ко јој су при каз Три Гра ци је и нат пис Pul chri tu do – Amor 
– Vo lup tas (Ле по та – Љу бав – За до вољ ство) ко ја је на по чет ку књи ге, и ме да ља па до ван ског 
мај сто ра Ђо ва ни ја Ка ви на на ко јој су при каз Хри ста и нат пис: PO RUS CON SIL LI FI LI US, и 
њо ме се књи га за вр ша ва. По чи ње се са по ве зи ва њем па ган ске те ме са хри шћан ским вр ли-
на ма на кра ју ква тро чен та, а за вр ша ва да ва њем Хри сту име на па ган ског бо га из о би ља По ра 
при кра ју чин кве чен та. 

Три ја да Гра ци ја, пра ти ља бо ги ње Ве не ре, за Мар си ли ја Фи чи на је узор на три ја да пре-
ма ко јој су мо де ли ра не и дру ге три ја де нео пла то ни зма. Винд као илу стра ци ју њи хо вог зна-
ча ја у ре не сан сној кул ту ри на во ди то што је Фи чи но се ди ште пла то ни чар ске Ака де ми је у 
Ка ре ђи ју на зи вао зе мљом Гра ци ја, а Ко зи ма Ме ди чи ја њи хо вим оцем. На кон про ве де не ми-
кро хи рур шке ико но ло шке ана ли зе при ка за Гра ци ја ко је се гр ле, од ан тич ких до оних у де-
ли ма Ра фа е ла и Ко ре ђа, Винд их раз два ја у две ску пи не. У јед ној су оне ко је има ју сто ич ку, 
а у дру гој оне ко ји ма је у осно ви нео пла тон ска идеј на осно ва. На осно ву ста ва ко ји сва ка од 
њих у при ка зу за у зи ма, Винд за кљу чу је да су Гра ци је у Ра фа е ло вим ва ти кан ским ло ђа ма 
нео пла тон ске и сим бол љу ба ви ко ја под сти че на бо жан ску ме ди та ци ју (стр. 67), док су Ко-
ре ђо ве, као сим бол ве ли ко ду шно сти, по ве за не с иде ја ма сто и ци зма (стр. 50). По дроб на Виндо-
ва ана ли за ре зул ти ра ла је пре ци зном да та ци јом Ми ран до ли не ме да ље. Иде ју о сле пој љу бави 
као нај ви шем об ли ку нео пла тон ске љу ба ви при хва ти ли су и Фи чи но и Пи ко, али, док је за 
Фи чи на сле пи ло би ло за до вољ ство и ба хов ска опи је ност за Пи ка се у обла сти бо жан ског, до 
ко јег во де ин те лект и во ља, де ша ва ми стич ко са мо у ни ште ње. На осно ву то га што је на Пи-
ко вој ме да љи у трој ству Гра ци ја и Vo lup tas (зaдовољство) Винд њен на ста нак да ти ра у вре ме 
пре њи хо вог раз ла за у је сен 1486. кад је Пи ко на пи сао кри ти ку Фи чи но вог де ла О љу ба ви 
из ко јег је узет нат пис за ме да љу (стр. 94).

Ком по зи ци ја Бо ти че ли је вог Про ле ћа је за Вин да у це ли ни, а не са мо њен сре ди шњи део 
са пред ста вом Гра ци ја – иа ко су оне кључ струк ту ре сли ке у це ли ни – при каз трој ства у еп ским 
раз ме ри ма. У ње ну идеј ну осно ву су утка ни по гле ди на љу бав Све тог Ав гу сти на и схва та ња 
Фи чи на да се у це лој при ро ди на ла зе тра го ви бо жан ског трој ства. Винд је Про ле ће по ве зао и 
са си сте мом ин тер ва ла у му зи ци: по де ла ок та ве од го ва ра ком по зи ци ји Про ле ћа и због то га 
прет по ста вља да је сли ка са сво јих осам фи гу ра за ми шље на и као но си лац од ре ђе не му зич ке 
иде је у кљу чу Ве не ре (стр. 176).
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Винд под се ћа да је Бо ти че ли за исту ви лу за ко ју је на сли као Про ле ће на сли као и Ро ђе ње 
Ве не ре. У Про ле ћу је пред ста вље на Ve nus vul ga re или Ap hro di ta Pan de mos, а у Ро ђе њу Ве не ре, 
Ap hro di ta Ura nia или Ve nus Ca e le stis. Ve nus vul ga re се не сме схва ти ти као са мо сен зу ал на, без 
уде ла у не бе ској сла ви. Обе су љу ба ви, и не бе ска и људ ска, пле ме ни те, са мо ова дру га, огра-
ни че на на ра зна под руч ја чул но сти, има скром ни ји из глед од пр ве (стр. 186).

Ти ци ја но ва сли ка Све та и про фа на љу бав иза зва ла је по ле ми ке око то га ко ја је од два 
жен ска ли ка на њој про фа на, а ко ја са крал на љу бав. На осно ву тра ди ци о нал них хри шћан-
ских вр ли на ван сва ке сум ње је да је Све та љу бав она оде ве на, али Винд из но си ар гу мен те на 
осно ву ко јих Све ту љу бав пред ста вља на ги лик. На га, без укра са зна чи вр ли ну и искре ност. 
На ре ље фу сар ко фа га на ко ме се де при ка зан је пр ви сте пен бол ног па ган ског ри ту а ла увође-
ња у љу бав – осло ба ђа ње од чул не стра сти – пу тем ко јег се љу бав ник при пре мао за оп ште ње 
с бо гом. Сли ка у це ли ни пред ста вља чед ну Пла то но ву ми сте ри ју љу ба ви кроз ди ја лог ко ји 
се на кон ели ми на ци је бе сти јал не стра сти во ди из ме ђу два об ли ка чи сте љу ба ви, не бе ске и 
ово зе маљ ске (стр. 197). Ми стич ку ини ци ја ци ју пред ста вља ју и му ке ко је Пси ха мо ра да пре-
тр пи да би за до би ла Амо ра (стр. 232).

На рим ским сар ко фа зи ма се аго ни ја љу ба ви по и сто ве ћу је са смр ћу. Љу бав ни па ро ви на 
сар ко фа зи ма: Бах и Ари јад на, Марс и Реа, Зевс и Га ни мед, Ди ја на и Ен ди мон ва ри ра ју једну 
исту те му – љу бав бо га пре ма смрт ни ку. Винд из но си те зу да је умре ти зна чи ло „bi ti vo ljen 
od bo ga i po sta ti kroz nje ga deo več nog bla žen stva”. За гроб ни цу Ме ди чи је вих Ми ке лан ђе ло, 
ко ји је био за до јен иде ја ма ху ма ни ста, по фи гу ри Ле де, чи ји је при каз чест на ан тич ким сар-
ко фа зи ма, из вео је фи гу ру Но ћи. Па ган ске ми сте ри је ку ли ми ни ра ју у све том бра ку с бо гом 
„ko ji no vo o bra će nik do ži vlja va kao ini ci ja ci ju u smrt” (стр. 208).

У ана ли зу ди о ни зиј ске ми сте ри је Винд по ла зи од Ра фа е ло ве сли ке Апо ло на и Мар си је у 
Ода ји пе ча та у Ва ти ка ну на ко јој се је зи ва при ча о дра њу са ти ра пре тва ра у со кра тов ску мета-
фо ру му зич ко-ре ли гиј ске ка тар зе. Дра ње „Mar si ji ne ko že, od ra ža va di o ni zij ski ob red, tra gi čan i 
mu čan čin očiš će nja ko jim se od ba cu je spo ljaš nja ru žno ća čo ve ka i ot kri va nje go va unu traš nja le po-
ta”. Ми ке лан ђе лов Бах, на стао у го ди на ма кад и ње го ва ва ти кан ска Пи е та, при па да ре не сан-
сним де ли ма ко ја има ју ин тен ци ју да ожи ве Пла то но ве ди о ни зиј ске ми сте ри је утка не у Го збу 
и Фе дра. Ко жа од ра не жи во ти ње пред ста вља смрт и као ко жа Мар си је ве зу је се за Ба ха. Бог са 
од ра ном ко жом жи во ти ње уз но гу и са пе ха ром уво ди у ри ту ал су ро вог уни ште ња и одаши-
ље по ру ку да су тра гич на и ко мич на ка тар за јед но (стр. 234). Ди о ни зиј ски об ред дра ња коже 
ко ја је сим бол об но ве кроз смрт ја вља се и у Ми ке лан ђе ло вој љу бав ној по е зи ји, а сво ју кожу 
при ка зао је Ми ке лан ђе ло у ру ци Све тог Вар то ло ме ја на Стра шном суду у Сик сти ни.

По себ на це ли на у књи зи при па да об ја шње њу ан тич ке кри ла ти це fe sti na len te (по жу ри 
по ла ко) ко ја је, иа ко има езо те рич ну осно ву, ус пе ла да за па ли ства ра лач ку ма шту ре не сан се 
и до жи ви ве лик успех у ши ро ком кру гу за ин те ре со ва них. Раз лог ње не рас пр о стра ње но сти 
Винд на ла зи у то ме што она озна ча ва ре не сан сни иде ал при ла го дљи вог по на ша ња (стр. 138). 
При влач ност књи га ам блем ских пи са ца пла то ни ча ра Винд при пи су је то ме што су кр ца те 
чу ди ма и ма ши на ма ко је об у зда ва ју тај не си ле при ро де ка ко би их ка сни је осло бо ди ле с дра-
ма тич ним ефек том. Тај спој та јан стве ног и по зна тог, си ле и му дро сти, у по за ди ни је при ка за 
то па на Ти ци ја но вом пор тре ту Ал фон са д’Е стеа (стр. 146).

Ра фа е ло ва сли ка Сци пи о нов сан чи ни ла је пар са ње го вим Гра ци ја ма. У Гра ци ја ма се 
огле да је дин ство Ве не ре, а у Сци пи о но вом сну ком би на ци ја рат нич ког ду ха и бла го род но-
сти – Vir tus i Аmor – ко ја је при ро дан део ре не сан сног ви те шког ко да. Узор овом мо ти ву је 
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„ми сте ри ја” не за ко ни те за јед ни це Мар са и Ве не ре, из ко је је про ис те кла кћер Хар мо ни ја као 
је дин ство су прот но сти бо га ра та и бо ги ње љу ба ви. (стр. 122). Ре не сан сни чо век ко ји је на дах нут 
Ве не ром и Мар сом нор мал но је пре но сио свој иде ал на пар хри шћан ских вр ли на, ми ло срђе 
и сна гу. Чак и Са во на ро ла (стр. 245). Винд на по ми ње да по сто ји ве лик број ре не сан сних 
при ка за иди ле у ко ји ма је Ве не ра пот чи ни ла љу ба вљу Мар са али ће тек у Pri lo zi ma об ра ди ти 
Ве ро не зе ов ци клус из лон дон ске На ци о нал не га ле ри је по све ћен њи хо вом од но су. Уз то, у 
Pri lo zi ma се ука зу је на ути цај ви зан тиј ских нео пла то ни ча ра, Ге ми ста Пли то на и кар ди на ла 
Ви са ри о на, на ду хов ну кли му Апе нин ског по лу о стр ва, по себ но Фи рен це у XV сто ле ћу. Ис-
пи ту је се зна чај Ни ко ле Ку зан ског као тран сми си је то га ути ца ја, ука зу је се на Пи та го ри ну 
ко смич ку и му зич ку те о ри ју. Ни су раз го вет ни раз ло зи због ко јих ве ћи на тек сто ва из Pri lo ga 
ни је на шла ме сто у глав ном кор пу су књи ге. Чак је и са ма те ма трој ства ко ја про жи ма сав 
основ ни текст екс пли цит но об ра ђе на тек у Pri lo zi ma, где је пре зен то ван њен исто ри јат од 
нај ра ни јих па ган ских вре ме на до хри шћан ских апо кри фа XVI сто ле ћа. У Pri lo zi ma је све-
стра но пре зен то ва но трој ство об ли ка вре ме на као по кре ну те сли ке веч но сти код Пла то на и 
Пло ти на. Пр ви ли ков ни при каз трој ства вре ме на је на Се ра пи со вом хра му у Алек сан дри ји. 
Уз ста туу бо га пред ста вље не су гла вом ву ка про шлост, ла ва са да шњост и пса бу дућ ност. На 
сли ци Че за ра Ве че ли ја су спо је ни при ка зи три жи во тињ ске гла ве и ли ца чо ве ка у три њего-
ва жи вот на до ба.

У Га фу ри је вој књи зи Prac ti ca mu zi ce на ла зи се гра фич ки при каз му зи ке сфе ра. На врху 
ко смич ке ска ле ко ја у ли ку зми је по ве зу је не бо и зе мљу је три ја да Гра ци ја а у дну три ја да 
Се ра пи са. Ре не сан сни нео пла то ни ча ри, пи ше Винд, „kao da su pri zna va li da se bo žan ske ema-
na ci je mo gu spu sti ti i u Had” (стр. 331).

По ре кло нат пи са на ме да љи са при ка зом Хри ста ко јом се Пор, пи ја ни бог оби ља, пред-
ста вља као син Му дро сти Винд по ве зу је са „са ве ти ма Но ћи”. „Са ве ти Но ћи” су по Про кло ву 
ту ма че њу би ли искон ски из во ри ор фич ке му дро сти, док су за Пи ка де ла Ми ран до лу они иза-
зи ва ли бо жан ску опи је ност ко јом је опи јен и бог оби ља Пор. И Про кло во и Ми ран до ли но 
схва та ње на до ве зу ју се на Пла то но ву иро нич ну бе ле шку да је Му сеј, ро до на чел ник еле у син-
ских све ште ни ка, ве ро вао у „več no pi jan stvo” као „naj ve ću na gra du za vr li nu”. Фи чи но је, пи ше 
Винд, у то ве ро вао без иро ни је (стр. 370).

У XVI сто ле ћу услед ра ста би блиј ске фи ло ло ги је и до слов ног ту ма че ња би блиј ских тек-
сто ва ко је је усло ви ло не по ве ре ње пре ма тра га њу за при кри ве ним са гла сјем до шло је до сма-
ње ња ин тен зи те та пла тон ске те о ло ги је у тра га њу за на го ве шта ји ма Трој ства. Винд то оцењу-
је као „je dan od onih ža lo snih slu ča je va u ko ji ma je pro sve će nost do ve la do ne tr pe lji vo sti” (стр. 335).
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