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Пре глед до хри шћан ских зна че ња тер ми на ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ

Јелена Фемић-Касапис

Именицa ὑπόστασις ја вља се у кла сич но до ба, пр ви пут у Хи по крат ском кор пу су. 
Она по ка зу је при лич ну се ман тич ку по кре тљи вост, сво јим зна че њи ма за ла зе ћи у 
ра зно вр сне обла сти и ди сци пли не. Су сре ће се у хи дро гра фи ји, ме те о ро ло ги ји, ку-
ли нар ству, он то ло ги ји, док у ме ди цин ској тер ми но ло ги ји Хи по крат ског кор пу са 
за у зи ма јед но од сре ди шњих местâ.

Зна чењ ски ра спон име ни це усло вљен је по је ди ним упо тре ба ма гла го ла 
ὑφίστημι/ὑφίσταμαι. Ипак, ре а ли зо ва ни оп сег ње них зна че ња пре вас ход но се ве зу је 
за ме ди јал ни и ин тран зи тив ни об лик гла го ла. 

1. Као „под у пи ра ње“. Од гла го ла ὑφίστημι у зна че њу под у пи ра ти1, ре а ли зо ва ло 
се про це су ал но зна че ње име ни це. У спи су О де ло ви ма жи во ти ња, Ари сто тел упо-
тре бља ва ὑπόστασις при опи су удовâ на те лу сло на у Arist. PA 659a 24. Ту он ка же да:

„по ли дак тил ни че тво ро но шци има ју пред ње но ге уме сто ру ку, а не са мо због под у пи ра
ња те ре та“

2. Као „спу шта ње на дно, сле га ње, та ло же ње“ / „ста ло же ње, слег ну ће“. У 
Ари сто те ло вом де лу Ме те о ро ло ги ка реч има тер ми но ло шки ста тус, и са мим тим 
на свих шест местâ где се ја вља (353b, 355b, 357b, 358а, 358b, па и на овом) по сто ја но 
има на ве де на зна че ња.

У Arist. Me te. 368b 12, Ари сто тел, опи су ју ћи вре мен ске не по го де у при о бал ном 
мор ском по ја су Аха је, ка зу је ка ко је ту при ли ком су сре та опреч них ве тро ва над 
мо рем, ју жног и се вер ног, за бе ле жен и зе мљо трес, узро ко ван при ти ском плим ског 
та ла са на ва зду шну стру ју, за ро бље ну у ње му:

„На и ме, вр ше ћи при ти сак јед но на дру го, стру ја ње ва зду ха узро ко ва ло је зе мљо трес, а 
сле га ње та ласâ по пла ву2“.

У син таг ми ὑπόστασις τοῦ κύματος реч ὑπόστασις озна ча ва рад њу по врат ка 
„на ду ва них“ та ласâ у свој при род ни по ло жај. На до ла зе ћа мор ска пли ма би ла је из-
ба че на увис за пре ми ном ве тра ко ји је „уле тео“ у њен про стор и та ко, не ма ју ћи моћ 
да се по вра ти у мор ски ба зен, ње ни та ла си скон ча ва ју на оба ли пла ве ћи је.

3. Као no men re sul ta ti vum у зна че њу „та лог, угру шак“. У Хи по крат ском кор-
пу су реч ὑπόστασις ја вља се чак сто је да на ест пу та. На во ди мо оде љак из спи са О 
удо ви ма Hp. Art. 40. 34, где Хи по крат да је ре цепт за те ра пи ју по се че ног ува. Ми-
шље ња је да у та квим си ту а ци ја ма уво не тре ба по кри ва ти ни ка квим за во ји ма, 
већ са мо на та па ти, нпр. ва том умо че ном у крв. На и ме, за ви је ли се ка квим обло-
гом, та да: 

„Ако се (ушна) хр ска ви ца поч не ого ља ва ти, и ста не за до би ја ти угру шке, сме та ће.“

1 В. Hdt. IV 152, Pind. Ol. VI II 26, etc.
2 Из ли ва ње во де ве ћих ди мен зијâ. Ра ди се о по зајм ље ни ци из грч ког је зи ка, ре чи „ка та кли зма“. (Озна-

ча ва и по топ.)
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3.1. У спи су Прог но сти кон Хи по крат опи су је по сту пак при су ства и тра ја ња бо-
ле сти на осно ву ана ли зе ури на, Hp. Prog. 12. 1. Из но си ми шље ње да свр ше так бо ле-
сти на ве шта ва урин: 

„ ... ка да му је та лог бео, гла дак и ра ван све вре ме ... Ако би урин био цр вен каст и ње-
гов та лог ра ван и гла дак, обо ље ње ду же тра је ... Угру шци пак хра па ве по вр ши не у мо-
кра ћи су зло ћуд ни.“

Ов де ὑπόστασις озна ча ва оста так про це са та ло же ња, та лог, се ди мент у кр ви, 
тј. чвр сту суп стан цу ко ја се фи зич ким про це сом из дво ји ла из теч но сти и ску пи ла 
на дну. Ка да се ја вља у мно жи ни, у на уч ној тер ми но ло ги ји, у срп ском јој бо ље од-
го ва ра реч „угру шак“.

3.2. Ари сто тел у Зо о ло ги ји Arist. HA 551b 29, та ко ђе упо тре бља ва ὑπόστασις, ка-
да го во ри о на ста ја њу ко ма рацâ из глистâ:

„A гли сте на ста ју у ило ва чи зде нацâ и на ме сти ма где год се ску пља во да и ства ра зе-
мљаст та лог.“ 

4. Као „на сла га, аку му ла ци ја“. Спе ци фич ни је и уже струч но зна че ње ὑπόστασις 
за до би ја у до ме ну ге о фи зич ких по јавâ. Озна ча ва ју ћи опет ре зул тат про це са сле га-
ња, код Ди о до ра на и ла зи мо на обра зо ва ње обла ка про це сом кон ден за ци је во де не 
па ре над ре ком, D. S. I 38: 

„А од свих рекâ је ди но над Ни лом не ма ни на слагâ обла ка, ни све жих ју тар њих стру јањâ 
ва зду ха, ни ти се ва здух згу шња ва.“

Реч ὑπόστασις ов де са оп шта ва згу сну ту во де ну па ру над ре ком, тј. кон ден зо ва-
ну ма глу и фор ми ра ње об лакâ ку му лу са3. 

5. Као no men re sul ta ti vum у зна че њу „умак или гу ста чор ба“. Др же ћи се основ-
ног сми сла сле га ња, та ло же ња, упо тре ба име ни це ὑπόστασις за бе ле же на је и у до-
ме ну ку ли нар ства. Ан га жо ва на за по тре бе на зва ња кон крет ног је ла, озна ча ва гу-
сту чор бу, евен ту ал но сос, на и ме опет је дан про из вод ко ји на ста је про це сом сле га-
ња, тј. згу шња ва ња. Ко ме ди о граф Ме нан дар у свом де лу ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ („Хра ни во-
је“), од ко јег је са чу ван са мо ма ли фраг мент, го во ри о ку ва ру ко ји се, же ле ћи ва ља-
но да услу жи го ста, хва ли сво јим уме ћем, Men. Frg. 397. 10:

„Гу сте ју хе спра вљам, кан да влу4 и афро ди зиј ска је ла.“
6. Гла гол ὑφίσταμαι на ла зи се и у зна че њу „схва та ти, прет по ста вља ти“, ка ко га 

упо тре бља ва Ди о дор5. Ту би мо гло би ти ре чи о се ман тич ком раз во ју „под мет ну-
ти, по ста ви ти се би на кон ми са о ног про це са по ла зи шни оквир то ка ми сли“, „по-
ста ви ти се би као основ, по сле прет ход но спро ве де ног про це са раз ми шља ња, при-
ступ(ање) не кој по ја ви“; ода тле „др жа ти да/за, a pri o ri узи ма ти да, пред-по ста-
вља ти“, од но сно евен ту ал но су ми ра ју ћи „по ста ви ти се би на чин ре зо но ва ња у да-
тој при ли ци“. Од ових мо гу ћих се ман тич ких раз војâ, име ни ца ὑπόστασις ре а ли зу је 
зна че ња: „по и ма ње, схва та ње“, „за ми сао, прет по став ка > сме ра ње, на ум“ и у ар хи-
тек ту ри „осно ва, пла ни ра не ди мен зи је“.

6.1. Као „по и ма ње, схва та ње“. У пр вој књи зи сво је Би бли о те ке по ли хи стор 
Ди о дор го во ре ћи о Егип ћа ни ма ко ји су упра вља ли Ати ном, у D. S. I 28 по ми ње из-
ве сног Пе та Егип ћа ни на, оца Ме не сте ја ко ји је уче ство вао у по хо ду на Тро ју, ко јег 
је у из ве сном исто риј ском тре нут ку би ло за па ло да упра вља кра ље ви ном Ати ном: 

3 Лат. сumulus = хр па, го ми ла.
4 Вр ста сла ног је ла из Ли ди је, при пре ма ног од раз ли чи тих са сто јакâ. По Хе си хи ју, слат ко по слу же ње 

од зе че ти не, мле ка, си ра и ме да (пре ве де но из: liδδεll/σcοττ II 595a, s. v. κάνδαυλος).
5 D. S. I 6, I 11, etc.
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„С бзи ром на то да је био двој не при ро де [краљ Пет], Ати ња ни ни су мо гли да на 
осно ву вла сти тог по и ма ња об ја сне истин ске узро ке то га — а ка ко је би ло оче вид но сви-
ма да је при пад ник две др жа ве, хе лен ске и вар вар ске [Египта], по ве ро ва ли су да има 
двој ну при ро ду у том сми слу што је де лом звер, а де лом чо век.“

6.2. Као „за ми сао, прет по став ка > сме ра ње, на ум“. Исти пи сац, при ка зу ју ћи 
Ар так серк со ву ди пло мат ску ин тер вен ци ју ме ђу Гр ци ма, при по ве да у D. S. XV 70: 

„По сле то га краљ Ар так серкс по слао је Фи ли ска да от пло ви за Грч ку и за мо ли Гр ке да 
се пре ста не с ра то ва њи ма и да се скло пи оп шти мир. И сви су се ра до по ви но ва ли; са-
мо Те бан ци, сле де ћи свој вла сти ти на ум, це лу Бе о ти ју ује ди нив ши6, ни су при хва ти ли.“

Зна че ња ре чи ὑπόστασις у два упра во на ве де на при ме ра по ла зе од основ них 
зна чењâ гла го ла ὑφίσταμαι, „под мет ну ти, по ста ви ти (се би) као под ло гу, осно ву“ > 
„прет по ста ви ти“7, тј. „по ста ви ти се би на кон соп стве ног ми са о ног про це са по ла зи-
шни оквир то ка ми сли“. Уко ли ко је одр жи во ово по след ње ту ма че ње зна че ња гла-
го ла, у прет ход ном при ме ру чи ни се да је ὑπόστασις ово зна че ње гла го ла раз ви ла у 
ин тран зи тив ном кон тек сту фор ми ра ју ћи се на су бјек ту, уко ли ко „по и ма ње > схва-
та ње“ пред ста вља до мен већ по сто је ћих мнењâ, ви ђе них пред ставâ уоб ли че них на 
осно ву ис ку ства, ко је се у да тој си ту а ци ји мо би ли шу да би се мо гли (или не) об ја-
сни ти не ка по ја ва, до га ђај. Ту се њен сми сао за др жа ва на уна пред по сто је ћим пре-
доџ ба ма, тј. на фор ми ра ном окви ру кре та ња ми сли, ко ји се по том мо же при ме ни-
ти и на дру ги су бје кат те се сле дом из во де за кључ ци (Ати ња ни су пр во фор ми ра-
ли схва та ње о се би, а по том га при ме ни ли на Пе та). И за дру ги при мер ва жи ло би 
исто до ове тач ке ана ли зи ра ња: Те бан ци су на осно ву вла сти тог схва та ња, евен ту ал-
но ре зо но ва ња о сво јој да тој си ту а ци ји, од лу чи ли оно што су од лу чи ли. На да ље се 
пак ме ња кон текст у ко јем је упо тре бље на ὑπόστασις, и ко ји би мо гао пред ста вља ти 
узрок ства ра ња ње ног но вог зна че ња: ме ђу Те бан ци ма, ко ји ра чу на ју са њи ма по зна-
тим, очи глед но при лич ним сте пе ном за јед нич ког ин те гри те та, а ко ји осе ћа ју ста-
нов ни ци те бан ских гра до ва ме ђу соб но, у ци љу очу ва ња тог ин те гри те та спрам дру-
гих ко ји сад по ста вља ју се би као основ да љег де ло ва ња, што би од го ва ра ло и зна че-
њу гла го ла, по ра ђа се но ва прет по став ка, за ми сао: ства ра ње соп стве ног те ри то ри-
јал ног са ве за. У овој тач ки зна че ње ре чи већ по при ма тран зи тив не цр те — за ми сао 
је сад ци ља на и усме ра ва се на не ко га или не што, ов де на са вез. И ка да та за ми сао 
про ђе кроз још јед ну фа зу — фа зу ми сле не ре а ли за ци је за ми шље ног, прет по ста вље-
ног, она ће пред ста вља ти го тов, осми шљен про из вод: на ум, сме ра ње. Та ко се сти-
же до зна че ња ко је има чист тран зи ти ван са др жај, пред ста вља ју ћи сад „опи пљив“ 
ми сле ни про дукт за ми сли, сме ра ње, на ум, чи ји је пред мет са вез те бан ских гра до ва. 

Евен ту ал ни раз вој се ман ти ке име ни це на ми сле ном пла ну: за че так, по ста
вља ње се би као основ ми сли > њи хов раз вој „за ми сао, прет по став ка“ > фи нал ни 
ми сле ни про из вод „по и ма ње, схва та ње“ или „сме ра ње, на ум“, мо жда је мо гао ис-
пра ти ти и се ман тич ки раз вој гла гол ске рад ње „сле га ти се“ > „фил три ра ти“ > „ре-
зо но ва ти“. 

6.3. Као „за ми сао > (у ар хи тек ту ри) осно ва, план > ди мен зи је пла ни ра не гра-
ђе ви не“. У Ди о до ро вом опи су по ди за ња еги пат ских гроб ницâ по све ће них фа ра о-
ни ма чи та мо, D. S. I 66:

„И уоп ште, го во ри се да се за ца ре ве пра ви ла та ко рас ко шна и то ли ко ве ли ка осно ва 
гроб ни це, ...“

6 Букв.: „из ра див ши са вез бе от ских гра до ва“.
7 „Met tre so us, po se com me fon de ment, sup po ser“, (Ba illy).
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И ова ко про ту ма че но зна че ње ле по од го ва ра ре зул та ту „оно га што је ста вље-
но ис под, чи ме је не што под у пр то, на шта се не што осла ња“, са мо што би се ов де 
ра ди ло о умом за ми шље ној и не (са мо и про сто) фи зич ки ви дљи вој осно ви, о осно
ву ко ји на до тич ном ме сту пред ста вља осло нац свих фазâ из град ње — од по чет ног 
до ко нач ног из гле да пи ра ми де, што и је сте зна че ње ре чи „план“, „за ми сао“. И ова-
кво раз ми шља ње јед на ко ле по про сле ђу је ети мо ло шко зна че ње тер ми на, пре но се-
ћи ње го во зна че ње на ми сле ну ра ван, на за ми сао о гроб ни ци. 

6.4. Ди о дор ће у истом спи су упо тре би ти реч ὑπόστασις јед на ко у до ме ну ар хи-
тек ту ре. Овај пут, го во ре ћи о гра ђе ви на ма у си ци лиј ском гра ду Акра ган ту, он опи-
су је и остат ке Зев со вог хра ма, Diod. Sic. XI II 82, 1–2:

„ ... а из град ња све ти лиштâ и по себ но Зев сов храм све до че о уз ви ше но сти та да шњих љу-
ди. Од оста лих све ти лиштâ не ка су пот пу но спа ље на, а не ка пот пу но по ру ше на због уче-
ста лих ра то вањâ гра да, док је рат спре чио по ста вља ње кро ва на Зев со вом хра му. Због 
то га, на кон пот пу ног ра за ра ња гра да ста нов ни ци ма Акра ган та ни ка да ка сни је ни је по-
шло за ру ком да при ве ду кра ју из град њу ових здањâ. А Зев сов храм је ду жи не три сто-
ти не и че тр де сет стопâ, ши ри не ше зде сет и ви си не сто два де сет стопâ, без те ме ља. И бу-
ду ћи нај ве ћи храм на Си ци ли ји, мо жда не би би ло нео сно ва но по ре ди ти га са све ти ли-
шти ма ван остр ва по ве ли чи ни сво јих пла ни ра них ди мен зијâ. На и ме, иако се ни је до го-
ди ло да тај по ду хват бу де при ве ден кра ју, ... ипак је пр во бит на за ми сао ја сно ви дљи ва.“

Зна че ње ре чи ὑπόστασις на овом ме сту, у из ве сном сми слу укљу чу ју ћи пр ва 
два од упра во по ме ну тих, ка зу је „ди мен зи је за ми шље не/пла ни ра не гра ђе ви не ко-
је се са гле да ва ју из ве ли чи не ње ног тло цр та“, евен ту ал но за ми шље ну гра ђе вин ску 
ин фра струк ту ру зда ња.

7. Сле де ћи при ме ри зна че ња име ни це ети мо ло шки се на сла ња ју на два пој мов но 
бли ска зна че ња ко ја је ре а ли зо вао гла гол ὑφίσταμαι: „пре у зе ти на се бе“8 и „обе ћа ти“9. 

7.1. Као „осло нац, уте ме ље ње > узда ње“. Исто ри чар По ли би је из II ве ка пре 
Хр., у че твр тој књи зи сво је Исто ри је, опи су ју ћи зaчетак ра та из ме ђу ста нов никâ 
остр ва Ро до са и Би зан та, у Plb. IV 50. 10 ка же:

„А Би зан тиј ци по сла ше по Ахе ја, тра же ћи да им по мог не, а по Ти бе та ода сла ше ору жа-
ну прат њу ко ја је има ла да га до ве де из Ма ке до ни је. На и ме, чи ни ло се да је Ти бе ту при-
па да ло упра вља ње Би ти ни јом јед на ко ко ли ко и Пру си ји, за то што му је Ти бет био брат 
од стри ца. А Ро ђа ни, гле да ју ћи на че му се осла ња узда ње Би зан ти јацâ, ите ка ко до бро су 
осми сли ли ка ко да по стиг ну сво је на ме ре. На и ме, гле да ју ћи ка ко се Би зан тиј ци у свом 
ис тра ја ва њу на ра ту по нај ви ше осла ња ју у сво ја на да ња на Ахе ја ...“

Би зан тиј ци ве ру ју да ће Ахе је ва по моћ у ра ту про тив Ро ђанâ би ти од пре-
суд ног зна ча ја за њи хо ву по бе ду. Сто га су ре ши ли да сво ју „на ду“, „по ве ре ње“, тј. 
„узда ње“ у по во љан по њих ис ход ра та, по ло же у овог рат ни ка, да се осло не на ње-
га. Би зан ти јацâ ὑπόστασις је Ахеј, као си гу ран осло нац на ко јем они за сни ва ју сво ју 
уве ре ност у над моћ над не при ја те љем. Ова упо тре ба тер ми на та ко ђе је ле по ис пра-
ти ла ети мо ло ги ју „оно што је ста вље но ис под“, „чи ме је не што под у пр то“, „на шта 
се не што осла ња“, с пре но сом зна че ња на „жи ву“ при ро ду, људ ску лич ност. 

7.2. Као „са мо по у зда ње; од луч ност, ре ше ност“. На ово зна че ње на и ла зи мо код 
истог пи сца у Plb. VI 55. 2, где се опи су је по тре сна смрт мла дог рим ског рат ни ка Хо-
ра ци ја ра ди од бра не Ри ма: не при ја тељ са са свим при ма као гра ду; Хо ра ци је, иако 
се од ме ра ва са дво ји цом на мо сту пре ко Ти бра пред сâмим Ри мом, у маг но ве њу до-
ви ку је сво јим дру го ви ма да од сту пе и исти тај мост сру ше, не би ли се спа сао град:

8 Il. XXI 273, etc.
9 Il. XV 75; са објек том ὑπόσχεσιν у II 286; Od. X 483, etc. 
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„А по што их је убе дио, док су они ру ши ли [мост], иако за до бив ши ранâ ту шта и тма из-
др жа вао је, на тај на чин за др жа ва ју ћи на пре до ва ње не при ја тељâ, ко је ни је то ли ко пре-
стра ши ла ње го ва сна га, ко ли ко ре ше ност и сме лост.“

Ов де се ὑπόστασις ја вља у зна че њу „ре ше но сти“, „од луч но сти“. С об зи ром на то 
да нам овај оде љак при по ве да о јед ном крај ње фа тал ном то ку и ис хо ду пре при ча ва не 
си ту а ци је, мо жда вре ди из ре ћи реч-две о сте пе ну ове ре ше но сти, раз ми шља ње ко је 
би евен ту ал но мо гло про зир ни је об ја сни ти По ли би је во опре де ље ње за реч ὑπόστασις. 
При каз си ту а ци је на во ди нас на ми шље ње да у овом до га ђа ју ни је реч о (про стом) до-
но ше њу нео че ки ва не за не при ја те ља од лу ке у да том тре нут ку, ко ја из не на ђу је не при-
ја те ља. Прет ход ни По ли би јев па сус опи су је ве ли чан стве не по греб не про це си је, ко-
је су мо гли за слу жи ти са мо ис так ну ти гра ђа ни Ри ма и рат ни ци ча сно па ли за сло бо-
ду гра да, да би усле дио при мер с Хо ра ци јем. Јед на ко, по знат је вас пи тач ки дух у ко јем 
су мла ди Ри мља ни би ли од га ји ва ни: сла ва веч но га гра да пред ста вља ла је им пе ра тив 
и иде ал сва ког мла дог ср цем ода ног рим ског бор ца. Ако је сле ди ти за да ти кул тур но-
пе да го шки ми ље, Хо ра ци је се пра вил но вла да по том обра сцу, те у том сми слу при-
род но „ре ша ва“ да сво јом во љом по ги не. Ако се оно што је пи сац хтео ре ћи за о кру-
жу је ова квим раз ми шља њем, јед на ко до бро уме сто ре чи ὑπόστασις до ла зи ле би ре чи 
κρίσις или διάγνωσις10 — уче ста ли је, за сту пље ни је и бли ски је грч ком сва ко днев ном го-
во ру, на ро чи то за ова кав кон цепт. Ов де мо жда раз ли ка у сте пе ну „ре ше но сти“ мо же 
би ти од по мо ћи. Скло ни смо раз ми шља њу да се Хо ра ци је ва ре ше ност не ти че оче ки-
ва ног по на ша ња рим ског вој ни ка на осно ву за да тих кул тур но-вас пит них обра зацâ11, 
већ ре ше но сти ко ја про ис ти че из сло бод ног из бо ра ње го ве лич но сти, из лич ног при-
сту па жи вот ним си ту а ци ја ма, лич не ве ре у ис прав ност по тезâ ко је има да по ву че. Ов-
де је мо гло до ћи до пре кла па ња ње го вих соп стве них на зорâ са им пе ра ти ви ма ње го ве 
епо хе. Ако ова ква прет по став ка мо же да сто ји, та да је сво је ме сто мо гао на ћи и наш 
тер мин, при клад ни је од два по ме ну та, док би по мак у зна че њу „узда ње“ > „са мо по у-
зда ње, ре ше ност“ био усло вљен лич ним на ме ре њем, соп стве ним из бо ром на чи на по-
ста вља ња у да тој не по вољ ној си ту а ци ји кон крет ног по је дин ца, без упли ва дру гих. У 
овом гра да ци о ном по ма ку зна че ња на ша реч за до би ла је са да ин тран зи тив ни са др жај 
— це ло ку пан про цес усред сре ђен је на јед ну лич ност.  

Ὑπόστασις као ре зул тат ин тран зи тив ног пер фек та ὑφεστηκέναι
8. На ин тран зи тив но зна че ње пер фе кат ских об ликâ гла го ла ὑφίσταμαι „по сто ја ти“ 
на и ла зи мо код Ари сто те ла, Епи ку ра итд.12. С οбзи ром да пер фе кат ска осно ва са оп-
шта ва ста ње на кон из вр ше не рад ње, мо гло би се ра ди ти о раз во ју зна че ња „уви де-
ти се бе на кон по ста вља ња (нпр. пре ма све ко ли кој ствар но сти)“ > „ре ка пи ту ли ра-
ти (за о кру жи ти) се(бе)“ > „по сто ја ти“. Ода тле се да ље ре а ли зу је име ни ца ὑπόστασις 
„по сто ја ње“.

8.1. Као „ствар но по сто ја ње“ у опо зи ци ји пре ма ἔμφασις „при вид“. Псе у до-
Ари сто тел у спи су О све ми ру у Arist. Mu. 395а 30, на во де ћи ко је су то по ја ве ко је 
уисти ну по сто је а ко је не, пи ше:

„Све за јед но узев, од ва зду шних по јавâ јед не по сто је са мо на из глед а дру ге ствар но. На-
из глед по сто је ду ге, му ње и слич но, а ствар но све ти ла, зве зде па да ли це, ре па ти це и њи-
ма слич не“.

10  Овом ни зу не би смо при дру жи ли реч διαγνώμη, иако има јед на ко зна че ње „ре ше ња“, „од лу ке“, за то 
што је за бе ле же на са мо код Ту ки ди да, у окви ру суд ске прак се (в. SENC, s. v.).

11  Мо жда би би ло ису ви шно, ако не не у ме сно, раз ма тра ти пи та ње да ли је уоп ште имао вре ме на да 
сра чу на шта би за ње га би ло бо ље у ко нач ном ис хо ду ства ри. 

12  Arist. Fr. 188; Epi cur. Fr. 36, id. Sent. 22, etc.
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Из раз καθ’ὑπόστασιν ов де има зна че ње с об зи ром на ре ал но, тј. у ствар но сти 
за сно ва но по сто ја ње. Одав де про из ла зи да уисти ну по сто је оне ства ри и по ја ве ко-
је ни су при вре ме не и чи је по сто ја ње ни је усло вље но прет ход ним деј ством или не 
дру гих чи ни ла ца. 

8.2. Као „ре ал ни основ, ствар на под ло га“. У овом зна че њу ὑπόστασις су сре ће-
мо код Сек ста Ем пи ри ча ра, ле ка ра и фи ло зо фа, ко ји из ла жу ћи уче ње скеп тикâ у 
спи су Пи рон ске осно ве Sext. Emp. II 94. 6 из но си свој по глед на ствар ност:

„Да кле, ако ни по ја ве13 ни су исти ни те, ни ти са мо оне не ви дљи ве, ни ти не ке од по јавâ ни 
не ке од не ви дљи вих, та да ни шта ни је исти ни то. Ако пак ни шта ни је исти ни то, чи ни се 
да је слу же ње ме ри лом за про су ђи ва ње исти ни то сти бес ко ри стан и за лу дан кри те ри јум, 
ако и до пу сти мо да има не ки ре ал ни основ.“ 

Реч ὑπόστασις ов де озна ча ва ре ал ни основ, на ко јем тре ба да се за сни ва ју кри-
те ри ју ми у од но су на ко је се да ље вред ну је ствар ност. 

8.3. Као па ра лел на са οὐσία (лат. sub stan tia). Да ље се раз ви ја ју ћи у истом прав-
цу, ὑπόστασις сти же до тач ке да се по и сто ве ти са зна че њем тер ми на οὐσία, те се 
упо тре бља ва или упо ре до с њим или као ње гов си но ним, та ко по ста ју ћи у лат. sub
stan tia. 

При мер опет на ла зи мо код Сек ста, Sext. Emp. IX 338, у де лу Про тив ма те ма
ти чарâ, где он на сле де ћи на чин раз ми шља о це ли на ма:

„Ако да кле по сто ји не ка це ли на, као на при мер: чо век, коњ, биљ ка, ла ђа (ово су на и ме 
no mi na це ли на ма) [тада целина] је или раз ли чи та од сво јих де ловâ те се [она] по и ма по 
соп стве ном осно ву и су шти ни, или се за збир де ловâ ка же да чи не це ли ну.“ 

Реч за си гур но ни су ко ри сти ли фи ло зо фи ста ри јег пе ри о да, ка ко о то ме све до-
чи Со крат Схо ла стик.

Ὑπόστασις пр ви пут у фи ло зо фи ји
9. Као „оства ре ност по сто ја ња“. Фи ло зоф и на уч ник По си до ни је из I ве ка пре Хр. 
пр ви је увео овај тер мин у фи ло зо фи ју кроз сто и ци зам, осла ња ју ћи се на ње ну упо-
тре бу у на у ци. Он тер ми ну пр ви пут да је пре ци зан и строг фи ло зоф ски сми сао. 
Упо тре бља ва ову гла гол ску име ни цу у јед ном од два зна че ња гла го ла ὑφίσταμαι код 
Хри си па, и то као „по ста ја ње“, „до ла зак у по сто ја ње“. Та ко је сад ὑπόστασις „по је-
ди нач но по сто ја ње/би ће ко је је по сти гло сво ју ствар ност, ко је је до спе ло у по сто ја-
ње“14. Ци тат ко ји све до чи о овој зна чењ ској фи ло зоф ској ни јан си и ве ро ват но опи-
су је По си до ни је во уче ње, при па да док со гра фу Ари ју Ди ди му, Ar. Did. Fr. 27: 

„У по гле ду соп стве них ква ли тетâ15 ка же се да су два де ла при јем чи ва; је дан са оп шта ва шта 
је (би ће) по оства ре но сти сво је су шти не, а дру ги [ш та] је по (оства ре но сти) ка кво ће.“

Ка ко Ку стер при ме ћу је, ва жно је на гла си ти да су зна че ња два тер ми на, пој мо-
ви ὑπόστασις и οὐσία, ов де ја сно раз гра ни че ни, али исто та ко да ово раз гра ни че ње 
ва жи са мо на ми сле ном ни воу и не прак тич ном. По јам οὐσία озна ча ва веч ну, пр ву 
ма те ри ју по се би, док кон цепт ὑπόστασις пред ста вља ствар ност ко ја се на кра ју ре а-
ли зо ва ла у по сто ја њу те — по сто ји, фи гу ри ра, при сут на је. Крај ње је за ни мљи во да 
ова ко схва ће на ὑπόστασις са оп шта ва да јед но би ће има спо соб ност да се ре а ли зу-
је на два на чи на: на на чин су шти не, тј. по се би, по сво јој при ро ди16 и, на на чин сво-

13 Фе но ме ни као по ја ве ко је на ста ју и не ста ју.
14 „...be ing which has at ta i ned re a lity, which has co me in to exi sten ce“, (Kit tel, ibid.).
15 Реч је о ква ли те ти ма ко ји обра зу ју при ро ду сва ког по је ди нач ног по сто ја ња.
16 И овај на чин био имао пред ност у вре мен ском сми слу, био би пр ви ко јим би ло ко је би ће по чи ње 
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јих ква ли та тив них осо бе но сти, ко је се по том аку ту а ли зу ју. Ре кли би смо да је на сад 
но ви на чин осми шље на ὑπόστασις омо гу ћи ла раз гра ни ча ва ње по сто ја ња као но во
при сут но сти hic et nunc са свим сво јим кон крет ним осо бе но сти ма и, с дру ге стра-
не, ре ла ти ви зу ју ћи та ко ста ри ји ви ше ве ков ни при мат кон цеп та „ауто мат ског“ по-
сто ја ња по се би ста рих par exel lan ce фи ло зофâ. За хва љу ју ћи По си до ни ју, наш тер-
мин за до био је но во ру хо, ко је је и у оно вре ме мо ра ло пред ста вља ти ве ли ку но ви-
ну и озби љан до при нос на уч ној ми сли.

9.1. Но, у то вре ме, у ко јем и да ље вла да при мат пр ве ма те ри је и веч но га по се-
би, још увек је би ло те шко раз гра ни чи ти ту пр ву твар од ње не ко нач не оства ре но-
сти. О то ме све до чи и сâм По си до ни је у Ar. Did. Fr. 20:

„По си до ни је је ре као да је су шти на (тј. по сто ја ње) и ма те ри ја (тј. пр ва твар) све га без 
ква ли те та и об ли ка, с об зи ром да не ма ни ка кав од ре ђен соп стве ни об лик ни ти ква ли тет 
по се би. Но, она увек по сто ји у не ком об ли ку и не ком ква ли те ту, а из ме ђу по сто ја ња ко-
је по сто ји кроз оства ре ност и (пра)тва ри раз ли ка је са мо за ми шље на.“

Одав де сле ди да је ὑπόστασις сва ка кон крет на ко нач но ак ту а ли зо ва на17 (пост-
вар(њ)ена) οὐσία. Та ко се по мак од οὐσία ка ὑπόστασις кре ће од за сно ва но сти ка чи
ње нич но сти. 

9.2. Ал би но во ту ма че ње не сум њи во пред ста вља ве зу из ме ђу По си до ни ја и 
нео пла то ни зма, тј. Пло ти на. У Alb. ph. 25. 1 на и ла зи мо на следећe раз ми шља ње По-
си до ни је вог са вре ме ни ка о ду ши:

„Ду ша је бе смрт на, те мо же би ти и не про па дљи ва. На и ме, (ње на) су шти на је 
бес те ле сна, не про ме њи ва у (сво јој) оства ре но сти, ум на и веч на.“

И код Ал би на је реч о ак ту а ли зо ва но сти/пост вар ње но сти по сто ја ња, као и код 
По си до ни ја, при че му се по сто ја ње по се би раз ли ку је од оног оства ре ног. Но ви на 
ко ју уво ди Ал бин ти че се аспек та ре ал но сти, на ко ји он пре но си ове кон цеп те (и 
οὐσία и ὑπόστασις): тер ми ни сад по чи њу да ва же и за фи зич ки не ви дљи ви свет. Ово 
је још је дан ве о ма ва жан ко рак у по ма ку упо тре бе тер ми на, ко ји га ства ра још при-
јем чи ви јим за упо тре бу у те о ло ги ји. 

9.3. Сле де ћи по мак зна че ња фи ло зоф ског тер ми на ὑπόστασις из вр шио је нео-
пла то ни чар Пло тин, ко ји га ко ри сти чак 125 путâ у свом де лу. Пр во што је имао да 
ура ди у тру ду при ка зи ва ња сво јих фи ло зоф ских гле диштâ би ло је да тер мин ја сно 
раз дво ји од пој ма ма те ри је. У тре ћој књи зи сво јих Ене адâ III 6. 7. 13 он ис ти че да је 
ма те ри ја:

„Истин ско не би ће, при ка за и при вид теж(ин)е, и те жња ка ак ту а ли за ци ји.“
Пло тин из рич но не са мо оспо ра ва при мат пр ве ма те ри је већ до во ди у пи та ње 

ње ну вред ност у ап со лут ном сми слу. Оно пак што за др жа ва или пре у зи ма од сто-
икâ је сте кон цепт оства ри ва ња по сто ја ња — сле дом раз ли ко ва ња оства ре но сти од 
по сто ја ња по се би, ко ји сад утвр ђу је на рав ни не ма те ри јал них ре ал но сти.  

9.4. Пр ву ма те ри ју сто икâ Пло тин за ме њу је Јед ним. У пе тој књи зи по ме ну тог 
де ла V 4. 2. 36, из но си тврд њу да сва ка ак ту а ли за ци ја по сто ја ња по ти че из Јед ног. 
Глав ни по јам пре ко ко јег из но си јед но та кво раз ми шља ње је енер ги ја. По ста вља-

да би ва (ова ко за то што је у сто и ци зму би ће са гле да ва но у ма те ри јал ном по гле ду). Та ко ђе, вре ди на-
гла си ти да По си до ни је не пра ви ова раз гра ни че ња код би ћа у вред но сном сми слу: ни је дан од два на-
чи на би ва ња ни је „ва жни ји“; из ме ђу њих не вла да од нос ак си о ло шке суб ор ди на ци је, ко ја ће се ја ви ти 
код Пло ти на (в. да ље). 

17 Ина че, ла тин ски при дев ac tu a lis ја вља се по зно, код нео пла то ни ча ра Ма кро би ја, тј. у IV–V ве ку, у 
зна че њу „ак ти ван, прак ти чан“. Та ко би по зајм ље ни це ак ту а ли зо ван, ак ту а ли за ци ја до слов но зна чи-
ле оде ло тво рен, оде ло тво ре ње. 
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ју ћи те зу да се енер ги ја ја вља у два ви да, од ко јих је је дан ве зан за сâму су шти ну а 
дру ги до ла зи из те су шти не сва ког по је ди нач ног би ћа пред ста вља ју ћи енер ги ју сва-
ког би ћа схва ће ну у кон вен ци о нал ном сми слу, за кљу чу је да:

„из са вр шен ства у Јед но ме и са по сто је ће му енер ги је, (но во)ро ђе на енер ги ја за до бив ши 
сво ју ак ту а ли за ци ју/(п)оствар(њ)ење ... до шла је у би ће и по сто ја ње.“

И ово схва та ње пред ста вља ло је до при нос на уч ној ми сли: ис хо ди ште из ко јег 
мо же би ти ре чи о ко нач но ак ту а ли зо ва ном по сто ја њу пре ме ште но је са рав ни ма-
те ри је на кон крет но из ве сно Јед но.

9.5. С об зи ром на то да јој је Пло тин до ове тач ке укло нио ве зу са ма те ри јом, 
оста ло је да од ре ди ὑπόστασις пре ма тер ми ну οὐσία. У тре ћој књи зи III 5. 3. 1 ова-
ко ка же:

„Да је оства ре ност и су шти на, до ду ше ма ња од су шти не ко ја је њу на чи ни ла, али да то 
је сте, не при ли чи сум ња ти“.

Та ко је ὑπόστασις по ста ла си но ним за су шти ну, али у ве о ма огра ни че ном и 
стро го пре ци зном фи ло зоф ском сми слу: она увек сто ји у за ви сно сти од дру ге, par 
exel lan ce су шти не; она је су шти на „број два“, чи ји је узроч ник су шти на „број је дан“ 
(за Пло ти на „Јед но“). Пој мов ни са др жај ова ко схва ће ног тер ми на ὑπόστασις је сте 
да сто ји у су штин ској за ви сно сти од Пр во га — ма ко или шта но си ло ово на зва ње; 
тај Пр ви узроч ник је и га рант ње ног огла ша ва ња у ап со лут ном сми слу. За Пло ти на, 
до дат но, овај кон цепт под ра зу ме вао је да се ὑπόστασις на ла зи на вред но сно ни жем 
сте пе ну од су шти не из ко је про ис ти че. То је и ла ко за ми сли во, об зи ром да је глав-
ни по јам пре ко ко јег је из вео овај за кљу чак „енер ги ја“. Ко но та ци ја под ре ђе но сти, 
суб ор ди на ци је, ко ју укљу чу је Пло ти нов кон цепт, би ће ни јан са ко ју ће те о ло шка 
тер ми но ло ги ја не у тра ли са ти. Раз во јем бо го слов ске ми сли вред но сни од нос два ју 
тер ми на пре о кре нуо се, та ко што је ὑπόστασις до би ла пр вен ство у од но су на οὐσία.




