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СА ЖЕ ТАК: Пред мет есе ја је ана ли за то по са не из ре ци во сти у ан тич ком дис кур су 
о ар хи тек ту ри на при ме ру по себ не књи жев но-ре тор ске тех ни ке ко ја се зо ве ек фра са 
(ékphra sis), од но сно пе ри е ге са (pe riḗgēsis). Од Хе ро до та до Па вла Си лен ти ја ри ја, ау то-
ри ко ји су пи са ли на грч ком је зи ку че сто су у сво јим опи си ма гра ђе ви на на гла ша ва-
ли гра ни це до ко јих су вер бал ни при ка зи ових не вер бал них обје ка та мо гли да до пру. 
Уви дом у њи хо ве ек фра се (опи се) и пе ри е ге се (во ди че) за кљу че но је да је ста ње не из-
ре ци во сти пред ар хи тек тон ских де лом ге не рал но про ис ти ца ло из осе ћа ја ди вље ња 
(thaûma), ко ји су ње го ва ле по та и ве ли чи на, као естет ски ква ли те ти, мо гле да иза зо ву 
код по сма тра ча. Уме сто да се у за да том кон тек сту фе но мен не из ре ци вог об ли ко ван у 
то пос по сма тра као сте ре о тип на фор му ла ко ја се уче ста ло по на вља ла у ан тич кој пи са ној 
тра ди ци ји грч ког је зи ка, по треб но је усред сре ди ти се на су штин ски са др жај овог мо-
ти ва и про на ћи ње гов ra i son d’être. По што је ар хи тек ту ра не ди скур зив на вр ста умет-
но сти, по ста вље но је пи та ње у ко ли кој ме ри је мо гу ће да ти ве ран опис гра ђе ви не, чи ја 
је по јав ност пре све га ви зу ел не и не пој мов не при ро де и ко ја у од но су на реч при па да 
дру га чи јем си сте му зна ко ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: не из ре ци вост, ек фра са, пе ри е ге са, ар хи тек ту ра, грч ка ци ви ли-
за ци ја.

Ко ли ко год то нео бич но зву ча ло, у ду гој пи са ној тра ди ци ји европ ске ми сли че сто 
је нај те же при ме ти ти вред ност јед ног ми са о ног ста ва упра во због уче ста ло сти ње го вог 
по ја вљи ва ња. Ка да је та кав слу чај на де лу, ко ли ко те шко то ли ко је и ла ко озна чи ти га 
као оп ште ме сто. Фо ку си ра њем на ди ја хро ниј ско уо ча ва ње ста бил но сти фор ме мо ти ва 
као та кве, уме сто на ње гов су штин ски са др жин ски еле ме нат, по ти ску ју се из вор на сна га 
и исти ни тост ко је он у се би но си. То пос не из ре ци во сти у окви ру дис кур са о ар хи тек ту ри 
у ци ви ли за ци ји ан тич ке Грч ке за у зи мао је зна ча јан про стор у про ми шља њу ар хи тек тон-
ских фе но ме на и у спи си ма на грч ком је зи ку по све ће ним овој те ми ње го ви при су ство 
и уло га не сме ју уоп ште да се пре ви де. У пра ву је Рут Веб (Ruth Webb) ка да ка же да он 
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„као и мно ги to poi, из ра жа ва зна чај ну исти ну” (wEbb 1999: 59). С дру ге стра не, иде ју о 
не пот пу ној сво ди во сти ре чи на ар хи тек тон ски фе но мен на ко ји ре фе ри ше де ли мич но 
је по гре шно про гла си ти за то пос, она се пре да озна чи ти као те за. Пре не го као оп ште при-
хва ће на исти на о ко јој по сто ји без у слов на са гла сност, за по че так мо же да се по ста ви 
као ар гу мен то ва но уте ме љен пред лог под ло жан ди ску си ји.

Због то га се вре ди вра ти ти на из во ре те о риј ски ар ти ку ли са ног дис кур са о ар хи тек-
ту ри, кон крет но на пи та ње ста ту са еви ден ци је и де скрип ци је у ве зи са њим, и ис тра жи ти 
тра ди ци ју ко ја от по чи ње у грч ком ис ку ству и ви де ти до ко је и ка кве гра ни це је де скрип-
тив ни го вор о ар хи тек ту ри мо гао да про дре, и то пре вас ход но у оној вр сти дис кур зив не 
тех ни ке по зна тој под име ном ек фра са (ékphra sis), као и у ње ном про стор но ди на мич ком 
об ли ку ко ји се зо ве пе ри е ге са (pe riḗgēsis).1 Ова књи жев но-ре тор ска тех ни ка се по ка зу-
је као из ра зи то по де сна за да љу пр о бле ма ти за ци ју пи та ња о ка па ци те ту вер бал не мо ћи 
да се об у хва те ви зу ел ни и про стор ни фе но ме ни, из раз ло га што је њен циљ да пред ста-
ви обје кат тач но, ја сно и жи во, на та кав на чин да се уз по моћ ре чи по ку ша иза бра ни 
при зор „ста ви ти пред очи” (је лић 1978: 762). 

У ан тич ким ре тор ским при руч ни ци ма, по чев ши од нај ста ри јег са чу ва ног, да то ва-
ног у I век (aE li us THéon 1997: 66), ек фра са је на чел но озна че на као lógos periēgēmatikòs, 
што не под ра зу ме ва са мо де скрип тив ност као осо би ну го во ра, не го и ње го ву ди на мич-
ност, јер гла гол periēgéomai, по ред „опи си ва ти”, зна чи и „про ве сти око ло” (lid dEll, scoTT 
1883: 1187). С дру ге стра не, по што је гра ђе ви на тр о ди мен зи о нал на фор ма, онај ко на ме-
ра ва да је пре до чи мо ра да се др жи прин ци па кре та ња у то ку во ђе ња кроз њу и та кав опис 
след стве но мо ра да има ди на мич ко-про стор ну струк ту ру.

Ме ђу тим, већ је не по сред ни чул ни ути сак ко ји да је од ре ђе но де ло про стор не умет-
но сти, ка кво је ар хи тек тон ско зда ње, те шко, ако не и не мо гу ће, пот пу но пре не ти у ме-
ди јум ре чи, јер је реч о так ми че њу из ра за од ре ђе них две ма вр ста ма озна чи те ља, звуч ним 
и ви зу ел ним, о пи та њу мо гућ но сти „pre la že nja iz jed nog si ste ma zna ko va u ne ki dru gi” 
(bo ja nić, Đo kić 2009: 9), али и због то га што ње го ва по јав ност ни је при мар но пој мов не 
при ро де. Ек фра са у јед ном сег мен ту за то мо ра да се су о чи са вла сти тим огра ни че њем. 
Ње на свр ха је сте, да кле, да се из гра ди као вер бал на за ме на (so sti tu to) објек та ко ји се опи-
су је, по ред то га што мо же да функ ци о ни ше и као ње го ва вер бал на до пу на (com ple men to) 
(fa E do 1994). Дво стру ка при ро да ко ју опис има по сред но упу ћу је на прет ход но по ста вље-
ни про блем да ли он мо же ап со лут но да за ме ни обје кат о ко ме се го во ри или тек мо же 
да до пу ни ње гов из вор ни об лик по ја вљи ва ња, при бли жа ва ју ћи мак си мал но на тај на чин 
пред мет у не вер бал ној при ро ди ње го ве по ја ве.

Да овај то пос не пред ста вља тек спо ред ни фе но мен у окви ру ек фра стич ког по и ма ња 
по се би не мих обје ка та ка кви су гра ђе ви не, све до чи не са мо чи ње ни ца да је он при ме њи-
ван и ши ро ко рас про стра њен у прак си опи си ва ња ар хи тек тон ских де ла ан ти ке у раз ли-
чи тим жан ро ви ма, не го и чи ње ни ца да је ин кор по ри ран у окви ру про сто ра ре зер ви са ног 
пре вас ход но за те о риј ско об ја шње ње ове по ет ско-ре тор ске тех ни ке. У де лу под на сло вом 

1 О пој мо ви ма ек фра се (опи са) и пе ри е ге се (во ди ча) по гле да ти сле де ће ен ци кло пе диј ске и реч нич ке од-
ред ни це: dow nEy 1959: 921–944; HoHlWeG 1971: 33–76; ka bi ljo –šu tić 1986: 159; fa E do 1994: 432–434; fan Tuz zi, 
re itz, eGel Ha af 1997: 942–950; Pa squ a li 1935: 751; biscHoff 1937: 725–742; ari as 1965: 58. и ol sHa u sEn 2000: 566.
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Про гим на зма та ко је је на пи сао Аф то ни је кра јем IV ве ка, то јест у ре тор ском при руч-
ни ку са при прем ним ве жба ма за бу ду ће бе сед ни ке, а та кви уџ бе ни ци су пред ста вља ли 
ва жан сег мент у си сте му ви шег обра зо ва ња грч ког чо ве ка (mar rou 1965: 259–264), он за -
узи ма из ве сно ме сто. 

По сле на чел ног из ла га ња еле ме на та ко је сва ка од 14 ве жби, па и она ек фра се, тре-
ба да има, Аф то ни је је у при руч ни ку дао и па ра диг ме њи хо ве упо тре бе. Оде љак где се 
ба ви де фи ни ци јом опи са за вр ша ва се ек фра сом акро по ља у Алек сан дри ји. На кон сво-
је вр сне пе ри е ге се, од но сно во ђе ња кроз овај ар хи тек тон ски ком плекс, на са мом кра ју 
сле ди при зна ње: „Сла бе су ре чи да ис ка жу ле по ту твр ђа ве. Ако је наш опис у не че му и 
мањ кав, на ше ди вље ње не ка бу де до стој на за ме на. Ства ри ко је ни су мо гле би ти опи са-
не из о ста вље не су” (Аф то ни је 1997: 145). Опис је за тво рен на ве де ним ре че ни ца ма, али 
ко је су то ства ри што ни су мо гле да бу ду опи са не? Ка ква је при ро да гра ђе ви на ко ја 
осу је ћу је пот пу но ис пу ње ње ње го ве ин тен ци је? 

Опис ар хи тек тон ског де ла мо же би ти ја сан и пре ци зан на тај на чин да су у ње му 
из ло же ни еле мен ти гра ђе ви не и да те ње не ну ме рич ки тач не или не тач не ди мен зи је у 
про сто ру. Да би се из бе гла опа сност од бе жи вот ног на чи на из ра жа ва ња, чи стог на бра-
ја ња чи ње ни ца и ба нал ног об ли ка ја сно ће, ек фра са мо ра да бу де жи во пи сна (enargḗs), 
а то је упра во атри бут на ко ме и ре тор из Ан ти о хи је по во дом овог пој ма ин си сти ра у 
свом при руч ни ку (Аф то ни је 1997: 138–139). Ме ђу тим, већ је Ари сто тел у Ре то ри ци од-
ре дио ја сно ћу (saphḗne ia) као глав ну осо би ну про зног го во ра, јер „ne ja san go vor ne mo že 
po sti ći svoj cilj” (III, 2, 1) (ari sTo TEl 1989: 168). Ов де тре ба схва ти ти ефе кат ја сног и жи во-
пи сног у сми слу ви дљи вог, очи глед ног, у ин тен ци ји да се гра ђе ви на, ко ли ко је то мо гу ће 
с об зи ром на ме ди јум из ра за, по ја ви пред очи ма слу ша о ца или чи та о ца.

Ко ли ко год реч о јед ном зда њу би ла ре чи та, по сто ји ње го ва од ре ђе на ди мен зи ја 
ко ју је са мо око у не по сред ном су сре ту са њим у ста њу да опа зи, ње гов по јав ни мо ме нат 
ко ји је са мо оп тич ки еви ден тан. По треб но је за то су о чи ти се са са др жа јем оних ис ка за 
ко ји ма су са ми пи сци у ан ти ци на ди рек тан на чин ис ти ца ли мо гућ ност до ко је су мо гли 
да до пру њи хо ви, на аутопсији засновани, ина че вр ло уме шни и ефект ни опи си зна ме-
ни тих ур ба ни стич ких и ар хи тек тон ских це ли на на про сто ру грч ког све та и оних ње му 
гра нич них и из но ва их про ми сли ти. 

Ка нон ски при мер ис ка за о не сво ди во сти го во ра на гра ђе ви ну на ко ју је усме рен на-
ла зи се у Хе ро до то вој Исто ри ји. „А о Егип ту ћу оп шир ни је да при чам, јер је он нај чуд-
но ва ти ја зе мља, и у це лој тој зе мљи има ства ри ко је се не мо гу ре чи ма опи са ти; због 
то га ће о ње му би ти ви ше го во ра” (II, 35) (хе ро Дот 1980: 126). Већ у овом одељ ку на го-
ве ште но је при су ство про тив реч но сти ко ју то по граф ска ек фра са зна у се би да но си. Због 
то га што је реч о ства ри ма „ко је се не мо гу ре чи ма опи са ти”, о њи ма ће се, да кле, ви ше 
го во ри ти. Хе ро дот при да је Егип ту ка рак тер чу де сног и на ро чи то ис ти че уну тар ње га 
оне нео бич не ства ри ко је код по сма тра ча иза зи ва ју осе ћај за пре па шће ња (thо̑ma), што 
га оста вља ју без да ха услед њи хо ве ве ли чи не, сло же но сти или ле по те. Тре ба до да ти да 
је ова вр ста осе ћа ја пр вен стве но би ла ре зер ви са на за објек те ко ји су га иза зи ва ли сво јом 
ви зу ел ном по јав но шћу (Pajón lEyra 2011: 179).

Ка да је Хе ро дот са чи ња вао овај увод, ко јим је на ја вљен опис еги пат ске зе мље са, 
за јед ног Гр ка из V ве ка пре н. е., нео бич ним и из не на ђу ју ћим по ја ва ма и ства ри ма ко је у 
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Сл. 1. Атаназијус Кирхер, Лавиринт у Хавари, графика из књиге Turrius Babel, 1679.
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њој на ла зи, из ве сно је ми слио и на раз ли чи те ар хи тек тон ске објек те ко ји су ту мо гли да 
се су срет ну, али је пре вас ход но ми слио на чу ве ни Ла ви ринт у Ха ва ри у обла сти Фа јум 
(сл. 1), ко ји сво јом ком плек сном по ја вом и про стор но шћу не са мо да је над ма ши вао и 
грч ке хра мо ве не го и еги пат ске пи ра ми де – сма тра Хе ро дот – због че га га и опи су је као 
„нео пи си во ле пу гра ђе ви ну” (II, 148) (1980: 180). У истом одељ ку и за пи ра ми де у Ги зи 
је ре че но да сво јим из гле дом на ди ла зе го вор о себи, али да Ла ви ринт, да кле, то чи ни 
још ви ше. То је је ди но ме сто у Исто ри ји где је, по сле по ме ну тог уво да, ма да из ри чи ти је 
не го пр ви пут, у кон тек сту ар хи тек ту ре упо тре бље на фор му ла нео пи си во сти.

Гра ђе ви на, ко ја је због сво је ми сте ри о зно сти кроз исто ри ју че сто бу ди ла ин те ре-
со ва ње (сл. 1), у periḗge sis фор ми при ка за на је као обје кат на два ни воа, од но сно са 
под зем ним и над зем ним де лом са укуп но 3000 ода ја. Има 12 по кри ве них дво ри шта са 
ко ло на да ма по ста вље ним у два ре да и ме ђу соб но по ве за ним про ла зи ма. Са спољ не 
стра не опа са на је зи дом. Из дво ри шта се ула зи у дво ра ну, ода тле у ход ни ке, кроз њих 
у дру ге ода је и на кра ју се из ода ја по но во у из ла ску до ла зи до дру гих дво ри шта. Си стем 
про сто ри ја, про ла за и ход ни ка у над зем ном ни воу, у ко ме је Хе ро дот је ди но имао до-
зво љен при ступ од стра не све ште ни ка, иза зи ва ју код по сма тра ча „бес крај но ди вље ње” 
(II, 148) (1980: 180). Осе ћај гу бит ка ори јен та ци је, ка кав је сво јом ар хи тек тон ском фор мом 
мо гао да иза зо ве овај храм су бјек тив но код по сма тра ча ко ји се на ла зио у ње му, не мо же 
у пу ној ме ри да се до жи ви ни кроз је дан опис, ни ти да се на до ме сти по ку ша јем ње го ве 
ре кон струк ци је на осно ву пи са них из во ра и ве о ма оскуд не ар хе о ло шке гра ђе.2 

Са те о риј ско-ана ли тич ке тач ке гле ди шта, по сма трач мо же да за не ми услед не мо гућ-
но сти да го во ри да ље, да му ре чи за ста ну у гр лу, а ми сао у очи ма, иа ко у се би на ста вља 
да но си спо соб ност го во ра, док ар хи тек тон ски обје кат, ко ји по сма тра и хо ће да опи ше, 
сто ји у ап со лут ној ти ши ни, нем, без мо гућ но сти да ишта ка же, без ика кве спо соб но сти да 
се из ра зи вер бал но. Пре ма то ме, иа ко тре нут на за не ме лост по сма тра ча и трај на не мост 
по сма тра ног под је дна ко под ра зу ме ва ју ре жим ти ши не, ипак је реч о ње ним раз ли чи тим 
вр ста ма. У грч ком је зи ку ова раз ли ка на тер ми но ло шком ни воу од го ва ра оној из ме ђу 
ре чи sigḗ и siōpḗ где, иа ко обе ре фе ри шу на по јам ти ши не, пр ва пре вас ход но зна чи то-
тал но од су ство би ло ка квог зву ка, а дру га тек од су ство ре чи, уз огра ду да се ман тич ка 
раз ли ка из ме ђу њих ни је ап со лут на, то јест из ме ђу ова два тер ми на по сто ји зна чењ ско 
по кла па ње (Mon ti Glio 2000: 12). Ко ли ко год они би ли си но ним ни, ар хи тек тон ски обје кат 
до слов но увек оста је sigēlós, пот пу но нем и без гла сан, док онај ко ји га опи су је, мо же да 
се по ста ви као siōpēlós, да услед за не ме ло сти пре ћу ти оно што у ве зи са објек том због 
ње го ве ле по те или ве ли чи не ни је у ста њу да ста ви у ре чи.

2 Оно што је Хе ро дот озна чио као „Ла ви ринт” и да нас пред ста вља пра ви ла ви ринт кроз ко ји ис тра жи-
ва чи те шко мо гу да иза ђу са мо де лом ње го вог де фи ни тив ног и де таљ ног из гле да. Упр кос не ко ли ко по ку ша ја, 
по сто ји ау то ри та тив но ми шље ње да овај храм, ко ји је из гра дио фа ра он Аме нем хат III (1842–1797. пре н. е.), 
услед ста ња у ко ме се на ла зи, не мо же по у зда но и пре ци зно да бу де хи по те тич ки ре кон стру и сан (ar nold 1980: 
905). Стра бон, ко ји је по се тио Ха ва ру и лич но ви део Ла ви ринт, пи ше као он пред ста вља „ве ли ку па ла ту ко ја 
се са сто ји од мно го па ла та” и да са др жи „ду гач ке и број не крип те” са про ла зи ма ко ји су та ко по ве за ни да 
„ни је дан стра нац не мо же да про на ђе пут ни до јед ног дво ри шта, ни ти да иза ђе из ње га без во ди ча” (XVII, 1, 
37) (sTra bo 1967: 102–104). Ди о дор, ко ји је та ко ђе пи сао о овој гра ђе ви ни, ис ти че да су ње ни гра ди те љи хте ли 
ве ли чи ном да пре ва зи ђу све оне ко је су прет ход но би ле по диг ну те (I, 66, 3) (di o do rus 1985: 112). У сва ком 
слу ча ју, код ау торā Ге о гра фи је и Исто риј ске би бли о те ке ис так ну та је мо ну мен тал на сло же ност гра ђе ви не и 
због то га не тре ба да чу ди Хе ро до то ва ре ак ци ја на њу.
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У од но су на про блем гра ни ца мо гућ но сти вер бал ног по и ма ња по јав но сти ар хи тек-
тон ских обје ка та, фе но мен не из ре ци во сти на тра гу Хе ро до та по сте пе но је, утвр ђу ју ћи се, 
по ста јао истин ски то пос. Ко нач но из гра ђе ном као ти пи зи ра ни мо тив, као је дан од уста-
но вље них на чи на при сту па гра ђе ви на ма, ње го вом са др жа ју се ипак ни у том об ли ку не 
мо же од ре ћи осве до че ност већ и на ни воу чи сто лич ног ем пи риј ског ис ку ства. Чак и ако 
је кроз про цес обра зо ва ња по је дин ца у јед ном тре нут ку по чео ме ха нич ки да се пре у зи ма 
као утвр ђе ни мо тив, чи ји се ле ги ти ми тет цр пео из ка нон ске тра ди ци је грч ког је зи ка и књи-
жев но сти, он на ста вља у се би да но си и чу ва ве ро до стој ност вла сти те прет по став ке.

Сле де ће ва жно де ло у ко ме је, на кон Хе ро до та, при су тан овај то пос је сте Ју деј ски 
рат, чи ји је ау тор Јо сиф Фла ви је. Он је упо тре бљен у окви ру ек фра се И ро до ве па ла те 
у Је ру са ли му. За по чи њу ћи и за вр ша ва ју ћи опис кра ље ве ре зи ден ци је, ко ја се на ла зи ла 
у за пад ном де лу Ста рог гра да, исто ри о граф ис ти че да за њу „не ма до ста ре чи” (V, 176), 
од но сно да је „ни је мо гу ће до стој но из ло жи ти” (V, 182) (јо Сиф флА ви је 2001: 380–381). 
У то ку по сте пе ног гра ђе ња ек фра се и за кон струк ци ју про сто ри ја и њи хов ен те ри јер 
би ће ре че но да су „не ис ка зи ви” (V, 178) (jo sEP Hus 1961: 252). Осе ћа ју нео пи си во сти до-
при но си и муч на чи ње ни ца – на по ми ње у на став ку Јо сиф – да је гра ђе ви на из го ре ла у 
по жа ру по из би ја њу Ве ли ког је вреј ског устан ка 66. го ди не.

У II ве ку то пос не из ре ци во сти у дис кур су о ар хи тек ту ри пот пу но је об ли ко ван. 
При су тан је код три раз ли чи те лич но сти као што су Лу ки јан, Ари стид и Па у са ни ја. У 
де ли ма Ели ја Ари сти да ко ја су по све ће на по хва ли гра да то пос не ис ка зи во сти че сто је 
при ме њи ва на фор му ла. Од Ко рин та, пре ко Ати не до Пер га ма, раз ли чи ти гра до ви пред-
мет су ње го вих бе се да, али не сум њи во ме ђу њи ма по себ но ме сто за у зи ма Смир на (сл. 2). 
Не са мо због на гла ше не љу ба ви са ко јом се пре ма њој од но си – Ари стид је био њен гра-
ђа нин, не го и због то га што јој је у од но су на оста ле по све тио и нај ве ћи број сво јих де ла. 
Гра ду на оба ли Егеј ског мо ра по све тио их је укуп но пет и она чи не јед ну за себ ну гру пу 
у ње го вом опу су. Та је гру па од на ро чи тог зна ча ја за ис тра жи ва ње то по са о ко ме је реч, 
јер је, у од но су на це ло куп но Ари сти до во де ло, у окви ру ње он нај ви ше раз ра ђен и раз-
ви јен. Раз лог те чи ње ни це на ла зи се вр ло ве ро ват но у из ра зи тој су бјек тив ној на кло но сти 
Ари сти да пре ма Смир ни, али и због ње не објек тив не ле по те, ко ја је већ у тек сто ви ма 
из ње го вог вре ме на би ла њен уста ље ни атри бут, на ро чи то у обла сти Јо ни је (cal dEr 
1906: 97).

Већ у Пр вом го во ру у Смир ни овај то пос бит но упра вља ло ги ком Ари сти до вог дис-
кур са. Ва жност ње го ве уло ге уо ча ва се од мах ка да се по гле да ар хи тек то ни ка ре то ро ве 
бе се де; њен по че так и крај ре зер ви са ни су за ње га. Па ра граф ко ји отва ра бе се ду и па ра-
граф ко ји је за тва ра, тач ни је и пр ва и по след ња ре че ни ца у њој, за свој пред мет има ју 
при зна ње да Смир на ни је у пот пу но сти опи си ва, ма ко ли ко по сто јао труд да се она опи-
ше. У увод ном де лу бе се де из не се на је јед на на чел на упу та ко ју слу ша лац или чи та лац 
мо ра да има на уму: „Бе се да не тре ба да се са ста вља на исти на чин ка да се по све ћу је 
овом гра ду и ка да се по све ћу је оста лим, јер ови не би мо гли да по ка жу то ли ко ко ли ко би 
се о њи ма мо гло ре ћи, док ми не би смо мо гли да ка же мо оно ли ко ко ли ко овај мо же да по-
ка же” (XVII, 1) (ari sTi dEs 1898: 1). На кон вер бал ног про во ђе ња кроз то по гра фи ју гра да, у 
ду ху истин ске пе ри е ге се, Ари стид у за кључ ку при зна је без ре зиг на ци је: „И за до во љан сам 
што сам ис пао ин фе ри о ран у од но су на та кве ствар но сти” (XVII, 23) (ari sTi dEs 1898: 8).
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Број но сти де ла о Смир ни не сум њи во је до при нео ра зор ни зе мљо трес ко ји је 178. 
го ди не раз ру шио град (bo u lan Ger 1923: 152, 387). Ари стид је од мах ре а го вао на овај тра-
гич ни до га ђај и са ста вио Мо но ди ју за Смир ну. Ако је тон Пр вог го во ра у Смир ни био 
крај ње по зи ти ван, а осе ћај не из ре ци во сти про ис ти цао из ре то ро вог оду ше вље ња гра дом, 
овог пу та он је упо тре бљен из осе ћа ја оча ја и ту ге због оно га што се у ме ђу вре ме ну де-
си ло. Све до че ћи про ме ни ко јом се у крат ком тре нут ку све из ме ни ло, с об зи ром на пре-
о ста ле ру ше ви не, а на тра гу из ли шно сти опи са ко ји би вер бал но чу ва ли оно што је 
фи зич ки из гу бље но, Ари стид из но си исти мо тив али са дру га чи јим рас по ло же њем: „И 
за и ста, све што се мо гло ви де ти над ма ши ва ло је сва ки опис ко ји би се дао” (XVI II, 3) (ari-
 sTi  dEs 1898: 9). Ау тор го во ри у про шлом вре ме ну, што са сво је стра не под ра зу ме ва да оно 
на шта ука зу је, ја сно је, ви ше не по сто ји и да је сва ка реч о тој чи ње ни ци не до вољ на.

Ре то ри ка не из ре ци во сти при сут на је и у Пи сму ца ре ви ма о Смир ни ко је је Ари стид 
не ду го по сле ка та стро фе по слао Мар ку Ау ре ли ју и Ко мо ду у Рим са ци љем да се по-
мог не у об но ви Смир не. На кон опи са ста ња по сле зе мљо тре са и ука зи ва ња на озбиљ ност 
ње го вих раз ме ра, то пос је упо тре бљен при са мом кра ју пи сма у на ме ри да се њи ме 
про из ве де же ље ни учи нак ди рект но на им пе ра то ре: „Ка да усме рим по глед ка ве ли чи ни 
не сре ће, чи ни ми се да ни јед на реч ни је до вољ на, не го да све оста ју не у спе шне” (XIX, 14) 
(ari sTi dEs 1898: 16). Упу ће на епи сто ла има ла је успе ха и убр зо по сле по зи тив ног од го-
во ра Мар ка Ау ре ли ја по че ла је по нов на из град ња гра да. У Па ли но ди ји за Смир ну, ко ја 
је на ста ла у вре ме ка да је град већ уве ли ко био об на вљан, Ари стид из но ва го во ри, али 
са да са ве ћим сте пе ном оп ти ми зма, о то ме ка ко је град, чи ја је, да кле, ре кон струк ци ја 
у то ку, ну дио „нај леп ше спо ме ни ке од ко јих по глед ни је мо гао да се умо ри” (XX, 14) 
(ari sTi dEs 1898: 20).

Ин те ре сан тан је раз лог ко ји Ели је Ари стид да је у при лог по ње му не из ре ци ве ле-
по те Смир не. Не са мо што је из глед гра да – сма тра ре тор – не мо гу ће из ра зи ти ре чи ма, 
он чак не мо же ни по гле дом истин ски да се са ме ри; ка да се он раз гле да, увек оста је 
„не ка но ва пер спек ти ва са дру ге раз ли чи те стра не” ко ја та ко ђе да је вр ло леп при зор 
(XVI II, 5) (ari sTi dEs 1898: 9–10). О овом јон ском гра ду мо гу ве ро до стој но да при ча ју 
из ме ђу се бе са мо они ко ји су га ви де ли и Ари стид у том прав цу пра ви ана ло ги ју са си-
ту а ци јом где по је дин ци упу ће ни у ми сте риј ске тај не њих не ода ју не у пу ће ни ма (XVII, 18). 
Онаj ко ни је био у Смир ни не мо же да пој ми њен сјај из оно га што је чуо о њој. Али ни је 
до вољ но ни тек да је ви ди – на ста вља Ари стид – он мо ра да бо ра ви у њој ду же вре ме.3 

Лу ки ја нов спис О дво ра ни, ко ме је те шко од ре ди ти пре ци зни ју вр сту, иа ко си гур но 
пот па да под epíde i xis, са др жи те о риј ске еле мен те бит не за раз у ме ва ње мо гућ но сти и 
оцр та ва ње гра ни ца дис кур зив не ар ти ку ла ци је фе но ме на ар хи тек тон ског објек та у од но-
су на не по сред но су о ча ва ње са њим. На вод но ре то ро ва prolaliá, то јест увод у де кла ма ци ју 
ко ју на ја вљу је, као сво ју те му, да кле, по ста вља „сам ек фра стич ки про је кат под ре флек тор” 

3 Го вор по све ћен по хва ли јед ног гра да мо же, али и не мо ра, да са др жи у се би ре фе рен ци ју на ње гов ма-
те ри јал ни из глед. Та кав је слу чај са Ари сти до вом Бе се дом у Ри му, у ко јој се пр вен стве но по тен ци ра по ли тич ка 
моћ им пе ри је. Због то га у за кључ ку бе сед ник при зна је да ње гов го вор по ве ли чи ни ни ка ко ни је упо ре див са 
ствар ном ве ли чи ном Ри ма, јер ако би то по ку шао, ње го ва ду жи на мо ра ла би да се про тег не на веч ност (XXVI, 
108) (Elio ari sTi dEs 1997: 270–271). Ме ђу тим, у ен ко ми ју се уоп ште, из ме ђу оста ло га, не опи су ју ни ти по ми њу 
рим ска до стиг ну ћа ар хи тек тон ске умет но сти и с об зи ром на то да је реч о јед ном Гр ку по но сном на тра ди ци је 
сво је кул ту ре, мо же се прет по ста ви ти да је код Ари сти да у пи та њу „ре чи та ћут ња” (PEr noT 2008: 188–189).
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(nEwby 2002: 126), али при то ме не оспо ра ва ју ћи из ри чи то ње го ву мо гућ ност. Овај текст 
из дру ге по ло ви не II ве ка има фор му два кон тра по ни ра на дис кур са, чи ме се из но се су-
прот ста вље на ми шље ња по во дом пи та ња да ли чу ло ви да има ве ћу моћ у од но су на 
дру га чу ла, од но сно да ли је ви зу ел ни озна чи тељ сна жни ји и про дор ни ји од звуч ног. 
Чи та ва сце на се од и гра ва уну тар јед не про стра не, про пор ци о нал не и уку сно укра ше не 
про сто ри је и Лу ки јан се пи та о при ро ди ре ла ци је из ме ђу бе сед ни ка и ам би јен та уну тар 
ко га се на ла зи и о ко ме тре ба да го во ри. 

Ле па дво ра на – Лу ки јан твр ди – про во ци ра го вор о себи, она као де кор пред ста вља 
сти му ланс да бе сед ник го во ри још бо ље. Не од го во ри ти по хвал но на та кав при зор не 
би би ло ни шта дру го не го знак вул гар но сти. Про ћи по ред та квог де ла, а ни шта не ре ћи 
о ње му, је сте од лу ка ко ја раз два ја обра зо ва не од про стих љу ди. Вул га ран, не у чен на чин 
од но ше ња сво дио би се на раз гле да ње у ти ши ни уз од ре ђе не ге сту ал не по кре те „у стра ху 
од не спо соб но сти да ка жу ишта при год но у од но су на оно што ви де” (2) (lu cian 1913: 178). 
Кул ти ви сан чо век не мо же јед но став но да се по на ша као да је „му тав” (ánaudos), то јест 
да се од у пре сјај ном де лу и да из др жи да оста не „не ми по сма трач” (áphōnos the atḗs). 
Ње го ва ело квент ност ге не рал но мо же да об у хва ти свој пред мет и ње гов сјај и ле по ту 
до стој но да ис ка же ре чи ма.

У скла ду са фор мом ан ти ло ги је, Лу ки јан за ми шља са го вор ни ка ко ји из но си про-
тив ар гу мен те на оне ста во ве ко је је прет ход но био са оп штио. По ку ша ти хва ли ти из глед 
дво ра не уну тар исте, то јест го во ри ти о ле по ти ко ја је при сут ној пу бли ци већ ви зу ел но 

Сл. 2. Шарл Тексије, Смирна, графика из књиге Asie Mineure. Description géographique, historique et 
archéologique, 1882.
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еви дент на, из гле да ло би – сма тра Лу ки ја нов има ги нар ни са го вор ник – као при не ти све ћу 
ва три и ста ви ти је у њу. Упе ча тљи вост про сто ри је мо же да оша му ти го вор ни ка ко ји 
на сту па у њој, да му на ру ши кон цен тра ци ју, оштри ну ми сли, да га оме та да се усред-
сре ди на оно о че му го во ри. И слу ша о че ва па жња ће би ти та ко ђе по ре ме ће на, он ће пре 
по ста ти по сма трач; уме сто да се фо ку си ра на бе сед ни ко ве ре чи, ње гов по глед ће лу та-
ти око ло, а то би с об зи ром на окол ност у ко јој се на ла зи мо гло да се спре чи тек ка да 
би бе се ду „слу шао у мра ку” (18) (lu cian 1913: 194). У аго ну са не по сред ним ви зу ел ним 
фе но ме ном реч ко ја ин тен ци о нал но сме ра на ње га осу ђе на је на по раз. Ре чи до ђу и оду, 
а оно што се ви ди при сут но је и фи зич ки тра је.

Зна ко ви та је те за код Лу ки ја на пре ма ко јој је ар хи тек тон ски обје кат у ста њу да 
еми ту је ре чи. Ме ђу тим, ње го ва вер бал ност мо гу ћа је је ди но као спо ља шња ре про дук-
ци ја, а не из вор на спо соб ност го во ра. Про сто ри ја го во ри у фор ми еха, она упи ја и по на вља 
оно што го вор ник ка зу је, на тај на чин „од го ва ра ју ћи на ње го ве ре че ни це” (3) (lu cian 
1913: 178). У по ле мич ком то ну, као ан ти те зу прет ход ној по став ци Лу ки ја нов са го вор ник 
у дру гој по ло ви ни тек ста на во ди да про стор ност ле пе дво ра не услед сво је аку стич но сти 
у ства ри од је ци ма да ви глас го вор ни ка не у тра ли шу ћи оно ре че но. „Јак звук ути ша ва 
(katasiōpā̂i) оно што је од ње га сла би је” (16) (lu cian 1913: 192). Про тив реч на при ро да 
„го во ра” ар хи тек тон ског де ла, ње го ва ис пу ње ност ми сли и реч ју го вор ни ка без ко јих 
га не би би ло, у исти мах сво јом звуч но шћу за о ста је за гла сом бе сед ни ка и на ди ла зи га.

Ако се фе но мен ар хи тек тон ских обје ка та де пер со ни фи ку је, ако се по ђе од прет по-
став ке Нел со на Гуд ме на (Ne slon Go od man) да они „не го во ре”, не го да је њи хов ко му-
ни ка тив ни по тен ци јал дру га чи је вр сте (Go oD Man 1985: 642), отва ра се пи та ње ка кав је 
ста тус Лу ки ја но вог за па жа ња с об зи ром на по ста вље ни про блем. Не стан ком го вор ни ка 
чи ји би глас ис пу ња вао и опле ме њи вао уну тра шњост дво ра не у сми слу пре у зи ма ња и 
ре флек то ва ња ње го вих ре чи од стра не не жи вог објек та, не ста ла би и моћ да тај не ми 
обје кат до слов но еми ту је го вор и он би на дру ги на чин он да мо рао да „го во ри”. Тек 
та да за пра во по чи ње су о ча ва ње са про бле мом вер ба ли за ци је оно га што је по сво јој 
про стор ној есен ци ји, од но сно a pri o ri, не вер бал но.

У од но су на по ста вље ни про блем, по себ но је за ни мљи во 1. по гла вље Па у са ни ји ног 
де ла Опис Хе ла де. Ако се, пре ма то ме, огра ни чи мо на област Ати ке, то јест на ње гов 
пред мет, ту ће мо на и ћи на раз ли чи те вр сте ћу та ња при сут не код грч ког пе ри е ге те. За 
по че так, ти пич но у ду ху то по са не по ду дар но сти ар хи тек тон ског де ла и го во ра о ње му, 
Па у са ни ја го во ри о Па на те на и ку, ко ји је из гра дио Хе род Ати ча нин и ко ји је до да нас 
очу ван: „Ста ди он од бе лог мер ме ра је ди во та (thaûma) за по глед, али ни бли зу то ли ко 
за ма ман ако са мо слу ша те ње гов опис” (I, 19) (пА у СА ни јА 1994: 85). Чи та лац во ди ча је 
упо зо рен да ни је до вољ но оста ти на ре чи ма ко ји ма би по ку шао да се ви зу а ли зу је из глед 
овог објек та, јер оне ни су до вољ не. Ме ђу свим зна ме ни то сти ма гра да Хе ро дов Ста ди он 
мо ра и да се ви ди.

О из ве сним ства ри ма Па у са ни ја не же ли ни шта да ка же и на мер но их пре ска че у 
свом опи су. Раз лог ње го ве ћут ње је сте тај што су од ре ђе ни објек ти по све ће ни ми сте-
риј ским кул то ви ма, те код ње га не по сто ји окле ва ње да ли ће они би ти пред мет ње го вог 
де таљ ни јег освр та ња. Већ то ком во ђе ња кроз Ати ну Па у са ни ја од би ја да го во ри о Еле у-
си ни он ском хра му по све ће ном Де ме три са култ ном ста ту ом Трип то ле ма (I, 14). Не ду го 
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за тим, од би ће та ко ђе да го во ри и о Трип то ле мо вом све ти ли шту по ред Еле у си не и то 
сле де ћим оправ да њем: „Сно ви ђе ње ми је за бра ни ло да опи шем све што се на ла зи уну тар 
зи до ва све ти ли шта, а исто та ко све што је не по све ће ни ма за бра ње но да ви де, на рав но, 
не ма ју пра ва ни да чу ју” (I, 38) (пА у СА ни јА 1994: 130).

У ве зи са чу ва њем тај не ко ја се от кри ва упра жња ва њем и по зна ва њем ми сте риј ских 
кул то ва, „за бра ње но” (apórrēton) и „не из го во ри во” (árrēton) су два атри бу та ко ји су се 
ко ри сти ли на по ре до и из ме ђу се бе раз ме њи во (bur KErT 1990: 16). Ини ци ја ци ја у та кво 
ис ку ство не би сме ла да се ода је оно ме ко га ни је прак ти ко вао. Ни о про сто ру ко ји је ве зан 
за ова кве кул то ве не сме та ко ђе да бу де ре чи, јер би то био акт све то гр ђа. Пе ри е ге та због 
то га у свом кре та њу за о би ла зи та ква ме ста: „Сто га ћу се окре ну ти оно ме што је сло бод но 
са оп шти ти сви ма” (I, 14) (пА у СА ни јА 1994: 77). Али чак и ако се тај на ода не ко ме ко ни је 
ини ци ран у њу, он не би био у ста њу да до жи ви оно што му је са оп ште но. „Ми сте ри је су 
би ле ’не из ре ци ве’, arr he ta: не зна чи ли то не са мо при ну ду из ве шта че не тај но сти ко ри-
шће не да по бу ди зна ти же љу, не го и да оно од лу чу ју ће и сре ди шње ни је би ло је зич ки 
за хва ти во и из ра зи во?” (bur KErT 1990: 58). Од су ство мо гућ но сти го во ра о ми сте риј ском 
чи ну под ра зу ме ва ло је, пре ма то ме, два раз ло га. С јед не стра не, у пи та њу је би ло не из ре-
ци во ис ку ство ко је се ре чи ма ни је мо гло пре не ти, а с дру ге, вред ност но вих са зна тих 
ин фор ма ци ја ко је је тре ба ло да бу ду до ступ не са мо упу ће ни ма у ње га и ни ко ме ви ше.

У скла ду са вла сти тим уку сом, Па у са ни ја зна и да пре ћу ти ар хи тек тон ски обје кат 
ко ји то ни је ни ти сво јим по ло жа јем ни ти сво јом по јав но ћу за слу жио и да пот пу но пре ђе 
пре ко ње га, као да га не ма. У то по граф ском опи су Ати не уоп ште ни су по ме ну ти Ата-
ло ва стоа и Еу ме нов пор тик (Ha bicHT 1998: 134). Ова чи ње ни ца ви ше из не на ђу је ти ме 
што је реч о две упе ча тљи ве гра ђе ви не ве ли ких ди мен зи ја ко је се на ла зе на два цен трал-
на ме ста гра да: на аго ри и при акро по љу. У сва ком слу ча ју, шта вре ди а шта не вре ди да 
се ви ди је сте Па у са ни ји на од лу ка као ау то ра, али тре ба има ти на уму да по сто ји пре ћут-
ки ва ње од ре ђе них обје ка та, оних ко ји ма у Опи су Хе ла де ни је по све ће на ни јед на је ди на 
реч, упр кос ве ли ком бро ју ма ње или ви ше ва жних по бро ја них гра ђе ви на.

То пос не из ре ци во сти је до био не сум њи во свој нај у зви ше ни ји об лик у те о ло ги ји. 
Пре вас ход но у оно ме прав цу ре ли гиј ске тра ди ци је ко ји је озна чен као не га тив но бо го-
сло вље. Шта ви ше, апо фа ти зам је уо чен као основ но обе леж је це ло куп не бо го слов ске 
тра ди ци је Ис точ не цр кве, из ни кле на грч ком кул тур ном под руч ју (ло Ски 2003). У су прот-
но сти са ка та фа тич ким бо го сло вљем, ра ди кал ни апо фа ти зам у пра во сла вљу опи сан је 
као „рас по ло же ње ума, ко је се од ри че са ста вља ња пој мо ва о Бо гу” (ло Ски 2003: 38–39). 
Пре ма та квом уче њу, Бо жи ја су шти на пре ва зи ла зи ка па ци тет људ ског го во ра да је до стиг-
не у пот пу но сти, те се ње на тран сцен дент ност по сле дич но по ка зу је као не из ре ци ва. Уме сто 
дис кур зив не ар ти ку ла ци је Бо жи је при ро де, ак це нат је пре ме штен на њен не по сред ни 
до жи вљај. Крај њи на чин од но са са Бо гом оства ру је се у ти ши ни, кроз акт ћу та ња. 

По ре кло не га тив не те о ло ги је мо же да се тра жи код Пла то на у јед ном одељ ку ње го вог 
ди ја ло га Ти мај (28ц), где је из не та фи ло зоф ско-те о ло шка иде ја о не спо зна тљи вој бо-
жан ској при ро ди „tvo ri te lja ovog sve mi ra” (Pla Ton 1981: 68), истин ског про то ар хи тек те. 
Њен ути цај већ мо же да се ви ди код Кли мен та Алек сан дриј ског, ко ји под ја ким пла то-
нов ским фи ло зоф ским упли вом твр ди да Бог је сте из над „име на и по и ма ња” (MiG ne 
1857: 109). Гри го ри је Бо го слов ће се по том та ко ђе ди рект но осло ни ти на исто ме сто из 
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Пла то на из ја вом да је Бо га „не мо гу ће из ре ћи, а схва ти ти још ма ње мо гу ће” (MiG ne 1858: 
29–32).

То по су не из ре ци во сти исто вре ме но је по треб но оцр та ти гра ни це ње го вог мо гу ћег 
деј ства. Да пот пу но ћу та ње и уз др жа ва ње од сва ке пре ди ка ци је мо гу да до ве ду до опа-
сно сти од пре ве ли ког уда ља ва ња од оно га што је пред мет па жње, чак и до то тал ног гу-
бље ња оно га о че му би тре ба ло да је реч, све стан је Си ме он Бо го слов ка да у јед ној сво јој 
хо ми ли ји ис ти че да они ко ји ма се Бог ука зу је о то ме „не мо гу да го во ре ка ко при ли чи, 
прем да не мо гу ни да ћу те” (ло Ски 2003: 170). Са ци љем да се про на ђе ра зум на ме ра из-
ме ђу оно га што се да опи са ти и не, Ели је Ари стид у свом ен ко ми ју Ки зи ка сле ди исто-
вет ну ло ги ку: „У од но су на ле по ту здањā и це ло ку пан из глед и ве ли чи ну гра да, ни ко ме 
то ли ко не не до ста ју ре чи да га хва ли, ни ти је то ли ко спре ман да ка же да ће га опи са ти 
са ла ко ћом” (XXVII, 13) (ari sTi dEs 1898: 128). Пре ма то ме, ако је по треб но го во ри ти о 
оно ме што по сво јој при ро ди ни је у це ло сти вер бал но из ра зи во, он да се мо ра тра жи ти 
пут из ме ђу по тврд не и од рич не ло ги ке у при сту пу.

Пи та ње не из ре ци во сти у те о ло ги ји и ар хи тек ту ри пре ма шу је чи сто тра же ње ана-
ло ги је по во дом по сто ја ња овог фе но ме на у обе обла сти. На ро чи то ка да се има у ви ду 
чи ње ни ца да су кроз ду ги пе ри од исто ри је нај ре пре зен та тив ни ја зда ња би ла по ди за на 
упра во у сла ву бо жан ског. Ако је фе но мен не из ре ци вог на грч ком Ис то ку до био сво ју 
нај сло же ни ју фор му у те о ло шкој ми сли, ка ко у по ли те и стич кој та ко и у мо но те и стич кој 
тра ди ци ји, сва ка ко су са крал не гра ђе ви не они објек ти ко ји сво јом ви зу ел ном и про стор-
ном по јав но шћу и деј ством та квој вр сти овог осе ћа ја да ју пун и за о кру жен об лик. Ар хи-
тек ту ра, као не ди скур зив на умет ност ко ја се оства ру је у про сто ру, сво јом при ро дом 
пру жа са вр ше ну осно ву за ре а ли за ци ју иде је о не из ре ци вој бо жан ској при ро ди. Шта ви ше, 
од јек та кве ло ги ке до се гао је и до XX ве ка. И у Ле Кор би зје о вим (Le Cor bu si er) са крал ним 
објек ти ма од зва ња оно што је он озна чио као „не из ре ци ви про стор” (l’e spa ce in di ci ble), 
чак иа ко из ри чи то твр ди да „иг но ри ше чу до ве ре” (lE cor bu si Er 1946: 9–10).

Фи гу ра ко ја се у књи жев но сти и ре то ри ци об ли ко ва ла у то пос, у те о ло ги ји се об ли-
ко ва ла у дог мат. Ме ђу тим, би ло да је реч о те о ло шком дог ма ту или о књи жев но-ре тор-
ском то по су, до жи вље но ис ку ство по је дин ца је сте оно што, ако не чи ни стуб, он да ба рем 
у знат ној ме ри до при но си њи хо вом на стан ку и из град њи, по сто ја њу и тра ја њу. С об зи-
ром на та кав об лик уо ча ва ња не мо гућ но сти ап со лут ног опи са ре фе рен та, и у обла сти 
ар хи тек ту ре и у обла сти те о ло ги је од ре ђе но лич но ис ку ство мо гу ће је са оп шти ти дру-
гом са мо ин ди рект но – ка за ти оно што је не мо гу ће ис ка за ти. Та ква вр ста ин тер су бјек тив-
ног од но ше ња кроз реч за сно ва на је на ње ном не га тив ном ра ду. Ис ка зи ва ти не га тив ним 
ис ка зом зна чи оцр та ва ти реч ју уну тра шњу гра ни цу ре чи. 

У пи са ној тра ди ци ји грч ког је зи ка очу ван је кон ти ну и тет овог то по са, упр кос по сте-
пе ној и од луч ној про ме ни до ми нант ног ре ли гиј ског мо де ла ко ји се до го дио у зе мља ма 
тог го вор ног под руч ја. Упо тре бљен је већ у де лу Исто ри ја цр кве, ко је је кра јем пр ве 
че твр ти не IV ве ка на пи сао Ев се ви је Пам фил. У по след њем по гла вљу књи ге, где је дат 
опис Па вли но ве цр кве у Ти ру, ус по ста вље на је ана ло ги ја из ме ђу Бо жи јег до ма на не бу 
и но во и згра ђе не цр кве у овом ли бан ском гра ду. У том прав цу, Ев се ви је на гла ша ва да 
је Бог „за и ста ве лик, па му је и дом ве лик, ви сок, про стран” (X, 4, 8) (јев Се ви је пАм фил 
2003: 255). С об зи ром на то да је умет ну ти па не ги рик у ко ме се на ла зе на ве де не ре чи, 
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али и опис цр кве, по све ћен Па вли ну, за слу жном за ње ну из град њу, да ље се на во ди да 
је тир ски епи скоп очи ма ума ус пео да са гле да обра зац на не бу и да по диг не храм ко ји 
је на лик оно ме не ви дљи вом (X, 4, 26). У ње го вом опи су про на ла зе се и сле де ће ре чи: 
„Ми слим да би би ло су ви шно ка зи ва ти ко ли ко је ова цр ква ши ро ка и ду гач ка, ка ко бли-
ста ње на ле по та на све стра не и ка ко је ве ли чан стве на. Ту не сти жу ре чи јер сам при зор 
ути ском за се њу је очи” (X, 4, 43) (јев Се ви је пАм фил 2003: 260). Пре ма то ме, по вр шно би 
би ло ин си сти ра ти на де таљ ни јем опи су фи зич ког из гле да објек та, ко ји сво јом ви си ном 
– и не са мо њом – стре ми ка не бе си ма.4 Уме сто да опи ше, Ев се ви јев по ет ски је зик ви ше 
ево ци ра у ек ста тич ном и уз ви ше ном то ну (smiTH 1989: 231).

Овај то пос је при су тан и у још јед ном де лу ко је је на пи сао исти ау тор. У 3. књи зи 
Жи во та Кон стан ти но вог, у окви ру опи са цр кве Све тог гро ба у Је ру са ли му, то пос не-
из ре ци во сти ре зер ви сан је сук це сив но и за ис ка зи ва ње истин ске Бо жи је при ро де и за 
ис ка зи ва ње ути ска ко ји све ти ли ште ода је. На кон на во ђе ња у це ло сти јед ног на вод но 
Кон стан ти но вог пи сма у ко ме се издaју упу те за ње го ву из град њу, а у чи јој пре ам бу ли 
се ре фе ри ше на то да ни јед на реч ни је до вољ на да об у хва ти чу до ко је се на истом ме сту 
до го ди ло (III, 30, 1), у јед ном тре нут ку сле ди и опис ба зи ли ке у скло пу те цр кве и у ње му 
се го во ри о објек ту ко ји ода је ути сак не из мер ног уз ди за ња у ви си ну и не мер љи вог про-
сти ра ња у ду жи ну и ши ри ну (III, 36, 1). Укуп но гле да но, ком плекс је укра шен еле мен ти-
ма „нео пи си вих ле по та” (III, 40) (Eu sE bi us 1902: 94) и епи скоп Це за ре је на кра ју при зна је 
да га је с об зи ром на ње го ву ве ли чи ну, сло же ну ком по зи ци ју и ра зно вр сност укра са у 
истом де лу не мо гу ће опи са ти у де та ље.

И Гри го ри је Бо го слов у По греб ном го во ру оцу уме шно ис ко ри шћа ва то пос не из ре-
ци во сти ка да го во ри о хра му у На зи јан су. У овој бе се ди из 374. го ди не, чи ја је свр ха 
исто вре ме но би ла да слу жи као уте ха ње го вој мај ци Но ни, при сут ној на са хра ни, оној 
ко ја је „све ти њу по што ва ла ћу та њем” (XVI II, 10) (Гри Го ри је Бо Го Слов 2004: 280), на 
јед ном ме сту те о лог је по ста вио пи та ње у ре тор ском ма ни ру о про бле му из бо ра оно га 
о че му не би го во рио на оче вом по гре бу: „Ко је у ста њу да пре бро ји сва ње го ва до бро-
чин ства или, ако же ли о не че му да пре ћу ти, да про на ђе оно што би се сме ло пре ћу та ти? 
Јер све че га се наш ум се ти, ва жни је је од оно га што смо већ ка за ли, те се не мо же за о би-
ћи. Дру ги са ста вља чи по хвал них ре чи му че се док не про на ђу те му о ко јој ће го во ри ти, 
а ја се му чим шта да из о ста вим” (XVI II, 19) (Гри Го ри је Бо Го Слов 2004: 285).

Јед на ствар де фи ни тив но ни је мо гла да се из о ста ви. Да жи вот но до стиг ну ће ње го вог 
оца не би па ло у ти ши ну и за бо рав, кроз epitáphios lógos Гри го ри је Бо го слов да је из глед 
осмо у га о ног хра ма, ко ји је овај, као на зи јан ски епи скоп, по ди гао. Упр кос осе ћа ју лич ног 
ус хи ће ња са ко јим пи ше, Гри го ри јев опис ве о ма је ег зак тан и при мет но је од су ство 
але го риј ског при сту па у опи си ва њу (ma Ko 2012: 17). На ње го вом кра ју Гри го ри је је ис-
та као да не ће да го во ри о спо ља шњим укра си ма гра ђе ви не, о ње ним бо ја ма и ле по ти 
ис ко ри шће них ма те ри ја ла. „Не ћу вам о све му то ме го во ри ти јер ка ко се мо же у ма ло ре чи, 

4 С дру ге стра не, још је дан раз лог до при но си овој од лу ци. На и ме, одређени ис ка зи у беседи (X, 4, 26) 
ука зу ју да је она из го во ре на ис пред са мог хра ма. Пре ма то ме, ни је би ло то ли ко по тре бе да Ев се ви је ула зи 
ду бље у гра ђе ње ек фра се, јер је при сут ној пу бли ци би ло очи глед но оно о че му је го во рио: „Оно што сад по је-
ди нач но тре ба да спо ми њем, тј. ка ко је му дро и ве што са чи њен план, ка ко је нео бич но из гра ђен сва ки део ове 
згра де, о то ме све до че са ме очи, те не ма по тре бе за ре чи ма” (X, 4, 43) (јев Се ви је пАм фил 2003: 260).
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за крат ко вре ме, опи са ти све оно што су љу ди му ко трп но и ду го вре ме на ра ди ли?” 
(XVI II, 39) (Гри Го ри је Бо Го Слов 2004: 299).

И у пр о то ви зан тиј ском и у ви зан тиј ском пе ри о ду ова фор му ла на ста ви ла је да се 
цр пи ин тен зив но. У пр вој по ло ви ни VI ве ка упо тре био ју је Хо ри ки је у, пр вој од две, 
По хва ли Мар си ја ну, опи су ју ћи цр кву Све тог Ср ђа у Га зи. Во де ћи по ступ но чи та о ца или 
слу ша о ца са аго ре ка уну тра шњем про сто ру хра ма, ре тор на по чет ку ука зу је на ра зло-
жну нео д луч ност ко ја мо же да се ја ви код по се ти о ца већ пред спо ља шњом по ја вом гра-
ђе ви не, у сми слу ди ле ме да ли да од мах на ста ви и про ђе кроз пор тик или да оста не да се 
ди ви том при зо ру (I, 17). Ме ђу тим, ако је спо ља шњи из глед ком плек са то ли ко леп – за-
кљу чу је Хо ри ки је – он да та кав мо ра би ти и ње гов уну тра шњи део. На кон што ко нач но 
до ђе до уну тра шњо сти хра ма, ре тор из Га зе ће при ме ти ти: „Ако би те не ко пи тао ко ји 
еле ме нат ти је нај дра жи, не ћеш би ти у ста њу да од го во риш. У не мо гућ но сти да од го во-
риш, по но во ћеш раз гле да ти око се бе, све док сме тен да од лу чиш, ко нач но не од бру сиш: 
ʽПа, шта се те би нај ви ше сви ђа?’” (I, 24) (cHo ri ci us Ga za e us 1929: 8).

Про ко пи је во де ло О гра ђе ви на ма је текст у ко ме је у це ло куп ној исто ри ји пи са ња 
о ар хи тек ту ри ве ро ват но нај ви ше пу та упо тре бљен то пос не из ре ци во сти.5 Ау тор од мах 
на по чет ку на во ди да циљ пи са ња овог де ла ни је ње го ва же ља да по ка же вер бал ну спо-
соб ност услед по ве ре ња ко ју има у убе ђи вач ку моћ сво јих ре чи, не го да пу тем ње га од-
ре ђе не ства ри са чу ва од за бо ра ва. У ње му је зна чај на па жња по све ће на и са крал ној и 
про фа ној вр сти гра ђе ви на ко је је Ју сти ни јан или об но вио или из по чет ка са гра дио, 
ка ко у глав ном гра ду цар ства та ко и из ван ње га. У од но су на оп се жну гра ди тељ ску 
де лат ност ца ра, Про ко пи је ис ти че да је не ке од њих не мо гу ће и по бро ја ти и по пи са ти. 
При ме ће но је да овај, по вр шин ски гле да но, па не ги рик сво јом хи пер бо лич но шћу мо жда 
у се би са др жи и им пли цит ну са ти ру Ју сти ни ја на (ro qu Es 2000: 41). И Про ко пи је во пре-
те ри ва ње у упо тре би то по са не из ре ци во сти мо же да се по сма тра из те пер спек ти ве.

Еко но ми шу ћи из ра зом и про сто ром, по не кад Про ко пи ју овај то пос слу жи тек да 
ука же на по сто ја ње гра ђе ви не и да ис так не ње ну ле по ту ко ри сте ћи нај ма њи мо гу ћи 
број ре чи. Та кав је слу чај, на при мер, са освр том на ца ри град ске цр кве Све тог Три фу на 
и Све те Те о до те. За храм у квар ту Пе ларг на по ми ње је ди но да је ње го ва ле по та пот пу но 
нео пи си ва (I, 9, 15), а за онај у пред гра ђу Хеб дом да га је те шко опи са ти ре чи ма и ни шта 
ви ше (I, 4, 29). Ис кљу чи во пу тем овог то по са ре ћи не што о објек ту, зна чи не ре ћи ни шта, 
осим јед но став ног ука зи ва ња на ње го во по сто ја ње.

Нај ве ћу па жњу, ни ма ло слу чај но, исто ри чар је по све тио две ма гра ђе ви на ма, а то 
су цр ква Све те Со фи је и Цар ска па ла та. И ле по ту глав не ца ри град ске па ла те „те шко је 
опи са ти ре чи ма” (I, 10, 10) (Pro co Pi us ca E sa ri En sis 1964: 39), а на ро чи то су ис так ну та 
Брон за на вра та, то јест њен глав ни улаз у фор ми ве сти бу ла. И у од но су на ка те драл ну 
цр кву Ца ри гра да го во ри се о „не ис ка зи вој ле по ти” (I, 1, 28) (Pro co Pi us ca E sa ri En sis 1964: 10), 
а та кав за кљу чак про из и ла зи и из још јед ног кон крет ног ар гу мен та. Флу ид ност фор ми, 
од но сно са вр ше на тех нич ка уком по но ва ност ар хи тек тон ских еле ме на та, оне мо гу ћа ва 
да се по глед по сма тра ча ду же за др жи на јед ном од њих, не го про стор ном ди на ми ком 

5 Нај ви ше при ме ра на ла зи се у пр вом по гла вљу: I, 1, 28; I, 1, 58; I, 3, 7; I, 3, 10; I, 4, 29; I, 4, 30; I, 7, 1; I, 8, 
13; I, 9, 15; I, 10, 6; I, 10, 10; I, 11, 16. Ма ње их је у оста лим, ма да је и тај број ве ли ки: II, 10, 24; III, 7, 3; IV, 1, 2; 
IV, 1, 3; IV, 1, 16; IV, 1, 23; V, 6, 24.
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усло вља ва пре ла зак на дру ги. Услед ме ња ња фо ку са по гле да ко је не пре ста је, по се ти лац 
од ла зи пре пла вљен, али и уз др ман тим ис ку ством, што са сво је стра не све до чи о не ис-
црп ном ви зу ел ном бо гат ству објек та. Тех ни ка оку ла ич ког по сма тра ча оста је не ви дљи ва, 
али ње на је за слу га ути сак бес те жин ског ста ња ко је ода је гор њи део кон струк ци је, ко ји 
из гле да као да плу та у ва зду ху, чи ме се пре тва ра у ау тен ти чан и не ис цр пан при зор (théama).

Не ду го по сле на стан ка Про ко пи је ве ек фра се глав ног ца ри град ског хра ма, си гур но 
по сле зе мљо тре са из 557. го ди не, то пос не из ре ци во сти по ја вљу је се и код Па вла Си лен-
ти ја ри ја у опи су истог. С об зи ром на укуп ну фор мал ну струк ту ру Опи са цр кве Све те 
Со фи је, чи ни се да Па вле Си лен ти ја ри је ни је мо гао да иза бе ре бо љи део за уво ђе ње овог 
мо ти ва. У не раз мр си вој ис пре пле та но сти ре то рич ког и не ре то рич ког еле мен та ње го вог 
по ет ског дис кур са, већ је у про е ми ју, од но сно уна пред, из не та ре зер ва по во дом мо гућ-
но сти успе ха пред у зе тог по ду хва та. Да кле, пре не го што ек фра са хра ма кон крет но и 
от поч не. Од мах на по чет ку, на кон до во ђе ња у бли ску ве зу Бо га и ца ра, вла да ра на не бу 
и вла да ра на зе мљи, ца ри град ски пе сник раз ви ја то пос не из ре ци во сти на два ко ло се ка 
у кон вер ген ци ји јед ног ка дру гом, он са оп шта ва и по хва лу Ју сти ни ја на и по хва лу цр кве 
Све те Со фи је, и па не ги рик лич но сти и ње ног де ла: „Јер ипак сви зна мо да ни ка да ни-
је дан / го вор не би мо гао да се ме ри са де ли ма / ца ра, и да је од тих де ла / нај ве ће из град-
ња овог хра ма” (108–111) (Pa o lo si lEn zi a rio 2005: 40). 

Не же ле ћи да ума њи вред ност сво јих пе ри е гет ских сти хо ва, узда ју ћи се у сна гу 
вла сти тог дис кур са, пе сник ипак при зна је да они не мо гу да се из јед на че са хра мом ко ме 
су по све ће ни. Кон крет но, реч је о де лу „ко је по бе ђу је све пре о бил но шћу чу де сностӣ 
(thaúma ta)” (70) (Pa o lo si lEn zi a rio 2005: 38). И у овој пе сми на гла шен је мо тив ра зно-
врсно сти ар хи тек тон ског при зо ра у од но су на ко ју по сма трач не зна где пр во да по гле да 
(Mac ri Des, MaG Da li no 1988: 51, 57). „Ка да не ко кро чи у ово бо жан ско све ти ли ште / не ће 
хте ти да се вра ти и, оча ра них очи ју / окре та ће врат сву да око ло без за си ће ња” (296–298) 
(Pa o lo si lEn zi a rio 2005: 52). Уну тра шњост хра ма ну ди то ли ко је дин стве них угло ва из 
ко јих мо же да бу де по сма тра на, да сва пер цеп тив на ис ку ства не мо гу ни да се по бро је 
ни опи шу. Су бли ма ци ју не вер бал ног ис ку ства по сма тра ча пру жа осве тље ње ен те ри је ра 
цр кве: „Ви де ћеш све про же то ве ли чан стве но шћу, све / што за чу ђа ва очи: али не да је 
реч по де сна / да опе ва овај ве чер њи сјај” (806–809) (Pa o lo si lEn zi a rio 2005: 84). По себ но 
је ефе кат осве тље ња уну тра шњо сти цр кве, и при род ног и ве штач ког, да вао чи та вом при-
зо ру метафизичкo-те о ло шку ди мен зи ју не из ре ци во сти (сл. 3).

Од Хе ро до та до Па вла Си лен ти ја ри ја и да ље, од еги пат ског Ла ви рин та до ви зан тиј-
ске Све те Со фи је, сви на ве де ни ау то ри, и не са мо они, опи су ју оно што је увек не из ве-
сно опи си ва ти, али што је ва жни је, па и од лу чу ју ће, је сте да је еви дент но да код њих 
по сто ји на гла ше на свест о про бле му о ко ме је реч ти ме што га екс пли цит но фор му ли шу 
и из но се уз сво је опи се, на тај на чин на гла ша ва ју ћи ре зер ву ко ју чи та лац ти ме што је 
чи та лац мо ра да има, на ро чи то ако ни ка да у жи во ту из раз ли чи тих раз ло га ни је ви део 
гра ђе ви ну о ко јој се го во ри, упр кос при ме ни свих до ступ них књи жев но-ре тор ских тех-
ни ка у по ку ша ју ње ног жи во пи сног и ја сног вер бал ног до ча ра ва ња. Њи хо ве од ре ђе не 
ре че ни це ка зу ју ти ме што пре ћут ку ју, то су са др жин ски не га тив ни ис ка зи ко ји афир-
ма тив но на го ве шта ва ју се би, естет ски гле да но, услов но тран сцен ден тан про стор.
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Сл. 3. Гаспаре Фосати, Света Софија, графика из књиге Aya Sofia Constantinople, 1852.
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Да ли је фе но мен ар хи тек тон ског објек та до кра ја опи сив? Из глед гра ђе ви на као 
та кав је сте опи сив; на кра ју кра је ва у тра ди ци ји грч ког је зи ка по сто ји мно штво њи хо вих 
ек фра са. Хе ро дот де таљ но опи су је Мар ду ков храм у Ва ви ло ну (Hdt. I, 181), Јо сиф Фла-
ви је Је ру са лим ски храм (BJ V, 184–227) (JA XV, 391–425), Па у са ни ја Зев сов храм у 
Олим пиј и (Pa us. V, 10–11), Лу ки јан Атар га тин храм у Хи је ра по ли су (DDS, 28–31), Ари-
стид Ха дри ја нов храм у Ки зи ку (Or. XXVII, 16–21), Ев се ви је Злат ни ок та гон у Ан ти о хи-
ји (Vit. Const. III, 50, 1–2), Хо ри ки је цр кву Све тог Сте фа на у Га зи (Laud. Mart. II, 28–54), 
Про копи је цр кву Све тог Ср ђа и Вак ха у Ца ри гра ду (De aed. I, 4, 3–8). Оно што је бит но 
је сте уо чи ти и ис так ну ти гра ни це до ко јих та ква вр ста опи са мо же да иде. 

Не ве за но да ли је реч о исто ри о граф ском или ге о граф ском, пе снич ком или ре тор-
ском или би ло ка квом де лу дру ге вр сте и ро да где се про на ла зи овај то пос, и у по е зи ји 
и у про зи, не бит но то ли ко ко ја је реч, син таг ма или ре че ни ца упо тре бље на да би се он 
из ра зио, би тан је те о риј ски слој ко ји он но си, есен ци јал на ди мен зи ја ко ја не за ви си ни 
од ка квог ње го вог сме шта ња с об зи ром на раз ли чи те жан ров ске кла си фи ка ци је тек сто ва 
у ко ји ма је при су тан. Мо жда ни ко ри шће ње овог то по са ни је „из раз ис кре них осе ћа ња 
ни ори ги нал них иде ја” (PEr noT 1986: 272), мо жда кроз исто ри ју и ње го во пре но ше ње од-
го ва ра ло ги ци „стал ног по на вља ња cliché-а” (Ma Gu i re 1974: 114), али иде ја ко ју он кроз 
се бе от кри ва ука зу је на исти ни тост тврд ње да ни је дан дис курс о ар хи тек тон ском објек ту, 
био он пи сан или усмен, ни је у ста њу да то тал но на до ме сти осе ћај ко ји се ја вља то ком 
не по сред ног су о ча ва ња са гра ђе ви ном.
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Mi loš M. Ći pra nić

AR CHI TEC TU RAL EKPHRA SES AND THE TO POS OF INEF FA BI LITY

Sum mary

This pa per analyzes the to pos of inef fa bi lity in the an ci ent di sco ur se on ar chi tec tu re, par ti cu larly in 
the fi eld of po e ti co-rhe to ri cal tec hni qu es known as ekphra sis (ékphra sis) and pe ri e ge sis (pe riḗgēsis). From 
He ro do tus to Paul the Si len ti ary, the aut hors who de scri bed bu il dings in the ir works qu i te fre qu ently emp ha-
si zed the li mit which ver bal re pre sen ta ti ons of the se non ver bal ob jects co uld re ach. An in sight in to the ir 
ekphra ses (de scrip ti ons) and pe ri e ge ses (gu i des) le ads to the con slu sion that the sta te of inef fa bi lity in front 
of an ar chi tec tu ral ob ject ge ne rally ca me from the fe e ling of won der (thaûma), which co uld be pro vo ked 
in the spec ta tor by the aest he tic qu a li ti es of its be a uty and si ze. 

Alt ho ugh the to pos in qu e sti on in Gre ek tra di tion fo und its most su bli me use in the ne ga ti ve the o logy, 
it was not un til the 2nd cen tury A.D. that this to pos, ap plied to ar chi tec tu ral phe no me na, was fully de ve lo ped 
in the works of Pa u sa ni as, Ari sti des, and Lu cian. The uti li za tion of this for mu la in the de scrip ti ons of bu il dings 
con ti nued in the an ci ent Gre ek world de spi te chan ges of po li ti co-hi sto ri cal pe ri ods and tran si tion from 
polythe i stic to mo not he i stic mo del of re li gion. In stead of ob ser ving the phe no me non of inef fa ble for med as 
a to pos or a ste re otypi cal for mu la which pe ri o di cally ap pe a red in the Gre ek writ ten tra di tion, it is ne ces sary 
to fo cus on the es sen ce of this mo tif and to find its ra i son d’être. Be ca u se ar chi tec tu re is a non di scu r si ve form 
of art, the pro po sed qu e sti on is to what ex tent it is pos si ble to gi ve a fa ith ful de scrip tion of an ar chi tec tu ral 
work, who se ap pe a ran ce is pri ma rily of vi sual and non con cep tual na tu re and wich be longs to a system of 
signs dif fe rent from words. 

Keywords: inef fa bi lity, ekphra sis, pe ri e ge sis, ar chi tec tu re, Gre ek ci vi li za tion.
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