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Је ле на Фе мић-Ка са пис (Београд)

Ети мо ло ги је тер ми на φύσις, ου,σία и 
υπόστασις и њи хо ви срод ни об ли ци
у другим је зи ци ма

 Кључне речи:
ко рен, твор ба, ети мо лошко 
са оп шта ва ње зна че ња, 
ети мо ло шки екви ва лент, 
се ман тич ки раз вој, фо нетски 
и мор фо ло шки про из вод, 
срод на и не срод на, за себ на 
обра зо ва ња.

Рад приказује етимологију три грчка 
термина ϕύσιϚ, οὐσία и ὑπόστασιϚ. Сва три 
припадају истом кругу кључних појмова 
којима је хеленски ум покушао да обухвати 
свеукупну реалност постојања и имала 
су велики значај у развоју грчке мисли, 
најпре философске а затим и теолошке. 
Етимологија ових термина у сва три 
случаја је позната и прозирна на нивоу 
грчког језика. Путем пак упоређивања са 
сродним речима унутар грчког и у другим 
индоевропским језицима и сагледавањем 
њихових семантичких односâ, овај рад 
пружа корисне показатеље у погледу 
изворне семантике ових појмова.

О по ре клу три име ни це, чи је нам је 
ети мо ло ги је на ме ра да пред ста ви мо 

у овом ра ду, основ не по дат ке да ју Шан-
трен (Chan tra i ne) и Фриск (Frisk) у сво-
јим реч ни ци ма. Ети мо ло ги ја, до слов но 

„исти ни та реч“ о ϕύσιϚ, οὐσία и ὑπόστασιϚ и 
њи хо вим зна че њи ма, мо же се про сле ди ти 
до ин до е вроп ске рав ни, где по сто је обра-
зо ва ња ко ја ана лог но све до че о њи хо вој 
пра ста рој ис хо ди шној тач ки. Да кле, реч 
је о ве о ма ста рим пој мо ви ма.

ΦΥΣΙΣ

1.1. Реч ϕύσιϚ по сво јој твор би пред ста-
вља гла гол ску име ни цу пр во бит но де по-
нент ног и за сту пље ног у спи си ма ста ри не 
гла го ла ϕύομαι са зна че њем ра сти. Још 
код Хо ме ра пак на ви ше ме ста у Или-
ја ди и Оди се ји, сре ће се у раз ли чи тим 
гла гол ским вре ме ни ма и у ак тив ном 
ста њу, ϕύω, са крат ким ко рен ским во-
ка лом, чи је пοтвр де на во ди Шан трен
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(Chan tra i ne: IV2 1233). У тим при ме ри ма 
гла гол има пре ла зно зна че ње узро ко-
ва ти раст, из ра ста ти, би ло да се ра ди 
нпр. о из ра ста њу че кињâ по те лу Оди-
се је вих дру говâ на кон што их је ча роб-
ни ца Кир ка пре тво ри ла у сви ње (τρίχεϚ 
ἔῤῥ εον, ἃϚ πρὶν ἔϕυ σεν ϕάρμακον οὐλόμε νον, 
Od. X  393), или о Ахи ле је вом др ве ном 

шта пу ко ји, бу ду ћи јед ном у шу ми по се-
чен, ви ше ни ка да не ће оли ста ти (οὔ ποτε 
ϕυ̂λλα ϕύσει Il. I  235). По ред овог пре ла-
зног ви да, ϕύω се ту мо гао ја ви ти и као 
ин тран зи тив, као у ле пом при ме ру у Il. 
VI  148, где Гла ук по мо ћу стил ског по ре-
ђе ња из ри че јед ну оп ште ва же ћу тврд њу 
о људ ском ро ду:

1) Дословно: израста. Ако је било могуће употребити овај глагол за развијање људског 
поколења, и не γίγνε ται или γεννα̂ται, то би могло упућивати на закључак да првобитно 
није постојала строга опозиција између настајања биљног, животињског или људског 
света.

2) Енгл. earth.
3) Енгл. being.
4) Мада у грчком опстаје и приличан број именских речи које нису реализовале ову 

фонетску законитост. О њима подробније в. нап. 2–6, ibid.

οἵη περ ϕύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρϖν.
ϕύλλα τὰ μὲν τʹ ἄνεμοϚ χαμάδιϚ χέει, ἄλλα δὲ θʹ ὕλη
τηλε θόωσα ϕύει, ἔαροϚ δʹ ἐπι γίγνε ται ὥρη·
ὣϚ ἀνδρϖν γε νεὴ ἣ μὲν ϕύει ἣ δʹ ἀ πολήγει.

Ка кав је на ра штај ли шћу, та кав је и љу ди ма.
Јед но ли шће ве тар по зе мљи раз но си, док дру го шу ма
оли ста ла дaje, кад лет ње на ста је вре ме.
Та кав је и на ра штај људ ски – је дан се ра ђа1, дру ги скон ча ва.

1.2. Основ но зна че ње гла го ла ϕύω као ак-
ти ва, учи ни ти да не што ра сте, да се из-
ро ди, про из ве де; по так ну ти, да ти по лет 
раз во ју, и ње го вог ин тран зи ти ва ϕύομαι, 
ра сти, по Шан тре ну ре ђе „ро ди ти се“ – 
као у ци ти ра ном одељ ку, има сво ју срод ну 
па ра ле лу у стинд. ко ре ну bhū–, „цве та ти, 
по ста ти, би ти“ или, схва ћен као гла гол ски 
ка у за тив, „узро ко ва ти да се не што раз-
ви ја“. Као име ни ца стинд. је зи ка жен ског 
ро да јед но сло жне во кал ске осно ве, bhū-s 
озна ча ву зе мљу2, се ман тич ки се из јед на ча-
ва ју ћи са γη̂, али и са јед ним од зна чењâ 
ре чи χϖρα, с об зи ром на то да бе ле жи 
и ду ал ске и плу рал ске об ли ке. Та ко, за 
ста ро ин диј ски свет ту је реч о пло до твор-

ној, пло до но сној зе мљи ко ја узро ку је раст 
биљ ног све та из сво је утро бе.

1.3. Јед на ко, у ста ро ин диј ском по сто ји 
име ни ца bhūtа–, ко ја озна ча ва би ће3 
(Gon da 1966: 142б), у ком слу ча ју се-
ман тич ку па ра ле лу на грч ком мо гла би 
пред ста вља ти и реч τὸ ὄν, али и ко рен ски 
срод на ἡ ϕύσιϚ. Исто та ко, бе ле жи се и 
имен ска осно ва bhū ti–, са су фик сал ним 
фор ман том за no mi na agen tis –ti–, ко ји 
је у грч ком је зи ку по фо нет ском за ко ну 
о аси би ла ци ји му клог ден та ла ис пред 
во ка ла ι пре ла зио у си би лант σ4 и тво-
рио про дук тив ни фор мант ап стракт них 
име ницâ III  де кли на ци је жен ског ро да 
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на –σι– (Le je u ne 1972: § 51), ном. једн. –σιϚ5. 
Ова осно ва, пре ма то ме, да ла је у грч ком 
име ни цу ϕύ-σι-Ϛ, ко ја та ко пред ста вља и 
ети мо ло шки екви ва лент стинд. осно ве 
bhū ti–, пр во бит но озна ча ва ју ћи раст. 
Фриск ка же да ова стинд. осно ва мо же 
да ка зу је и здра вље, бла го ста ње, сна гу, бо-
гат ство (Frisk: II  1052д.).

1.4. И у сло вен ским је зи ци ма на ла зи мо 
та чан се ман тич ки, фо нет ски и мор фо-
ло шки про из вод ко ре на bhū– у све сло-
вен ском и бал то сло вен ском ин фи ни ти ву 

*bū ti: стцсл. бы-ти, ру ски бы ть, пољ ски 
być, ли тван ски bū ti. И Скок (Skok: I  158b) 
по твр ђу је да је ие. осно ва *bhеu–/bhū– 
зна чи ла ра сти. Та ко, ако је пра ти ти се-
ман ти ку, из ла зи да све оно што би ва, што 
је сте, што по сто ји, тим сво јим по сто ја-
њем са оп шта ва да у сâмој ства ри ра сте, 
раз ви ја се.

1.4.1. Као име ни це, обра зо ва не од ове 
осно ве и ко је та ко ђе по сле ду ју тој основ-
ној се ман ти ци, Скок на во ди биљ ка, од но-
сно ко лек тив би ље. Та ко и ов де име ни ца 
са оп шта ва про из вод рад ње ра ста у биљ-
ном све ту, ко ја се из јед на ча ва са оп ште-
при хва ће ном грч ком реч ју ϕυ τόν.

1.4.2. Код Ско ка на ла зи мо и гру пу ап-
стракт них ре чи срп ског је зи ка про и за-
шлих из осно ве би–: име ни цу жен ског 
ро да бит, ко ју од мах пре во ди ла тин ском 
реч ју na tu ra са мо као фи ло соф ски тер-
мин; ње не из ве де ни це су: би тан, у Ско ко-
вом пре во ду pra e sens, es sen ti a lis, sub stan ti-
a lis; при лог бит но, ап страк тум бит ност. 

За тим би так, би ће, те при дев уби та чан. 
Ка ко ка же, ап страк тум бив ство обра зо-
ван је као те о ло шки тер мин у зна че њу 
es se, и при дев бив ствен, тј. es sen ti a lis. Све 
ове из ве де ни це пак пред ста вља ју пре ве-
де ни це лат. es sen tia, es se.

1.4.3. Од твор бе но (и са мо твор бе но) 
не срод них обра зо вањâ по сто ји јед на ко 
раз ви јен сло вен ски име нич ки кор пус, 
ис кљу чи во те о ло шко-фи ло соф ске тер-
ми но ло ги је, ко ји се се ман тич ки пре кла па 
са ϕύσιϚ-ом. То су ре чи по ста ле од „sa svim 
dru ge osno ve es–/s– u svim sla ven skim kao 
i u osta lim ie. je zi ci ma“6, од ко је осно ве 
до ла зи и гла гол је сам. То су ап страк ту ми 
су шти на и су шта ство.

1.4.4. По том, од 3. л. једн. јест-е обра зо-
ва на је име ни ца је ста ство, с по чет ка чи-
не ћи пре вод за οὐ σία, но по том се из јед-
на ча ва ју ћи и са ϕύσιϚ. Усле дио је при дев 
је ста ствен, па чак и ре чи је ста стве ни ца, 
тј. при ро до пис и је ста стве ни чар.

1.5. У ла тин ском је зи ку реч na tu ra фи гу-
ри ра као par exellеnce си но ним ϕύσιϚ-а. 
Из ве де ни ца од лат. гл. (g)na scor 3, (g)na tus 
sum, реч ни је обра зо ва на од pri ma fa cie 
оче ки ва ног пар ти ци па фу ту ра *na tu rus, 
с об зи ром да овај об лик ни је по све до чен 
(Er no ut/Me il let: I  762)7. По ре кло во ди, као 
и на ве де ни гла гол-ду блет, од gig no/ge no 3, 
ge nui, ge ni tum од ко ре на *g’enэ–/*g’n– по-
ро ди ти, про из ве сти, ина че ве о ма про дук-
тив ног у ие. је зи ци ма. Та ко na tu ra сво јим 
се ман тич ким за ле ђем са оп шта ва „оно 
што се на–, по–, из–/ро ди ло“, тј. по-род, 

5) Тако су настале нпр. именице γνϖ-σι-Ϛ, βρϖ-σι-Ϛ, πό-σι-Ϛ итд.
6) С обзиром на то да облици глагола бити користе основу би- за своје свршене облике, 

док је за несвршене резервисана ова друга основа, можда би се могло рећи да се ради о 
занимљивом творбеном рачвању које окончава у семантичком подударању.

7) Партицип футура гласи nasciturus, начињен од презентске основе, по аналогији са 
moriturus, ibid.
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на-род, при-род, те при ро ду, у твор бе ном 
по гле ду не би ва ју ћи у ре ла ци ји са зна че-
њем ра сти8, ода кле сле дом про ис ти че и 
ње на се ман тич ка ста тич ност, ре зул та тив-
ност, што ни је слу чај са ϕύσιϚ-ом.

1.5.1. Дру га је осно ва у ла тин ском екви-
ва лент на по ме ну том ие. ко ре ну ϕύσιϚ-а. 
То је пер фек тив на осно ва гла го ла би ти 
fū–, по Фри ску у ве зи са стсл. аор. 2. и 
3. л. једн. бы, лит. bū, стлат. fūi са ду гим 
во ка ли змом осно ве. Реч је о осно ви свр-
ше ног ви да и осно ви ко ја се ле по очи ту је 
у сâмој ре чи ϕύ-σιϚ.

1.6. Грч ка осно ва ϕυ– по ка за ла се ве о ма 
про дук тив ном у по гле ду из ве де них имен-
ских обра зо вањâ. Шан трен их свр ста ва у 
три гру пе, за ви сно од ду жи не и по ло жа ја 
ко рен ског са мо гла сни ка у но во на ста лој 
ре чи. Та ко се мо гу раз ли ко ва ти:

1) Обра зо ва ња са ду гим во ка лом у ко-
ре ну ϕυ–, нпр.: а. ϕυ̂μα – оте кли на, оток, 
квр га; као ме ди цин ски тер мин ϕυ μάτιον 
пред ста вља из ра сли ну на те лу: чир, ту мор, 
или б. ϕυ̂λον – што од при ро де иде за јед но 
(Senc 19882: 992b), тј. ϕυλή – пле ме, род, 
ко ле но, пле мен ска за јед ни ца.

2) Обра зо ва ња са крат ким во ка лом 
у ко ре ну ϕυ– ис пред во ка ла, нпр.: а. ϕυή, 
дор ски ϕυά – рас те ње, по–, уз–/раст, по-
себ но фи гу ра, спо ља шњи из глед, а и уну-
тра шњи, тј. ка рак тер; б. Од гло се ϕύοϚ 
схва ће не као име ни це сред њег ро да, у зна-
че њу ϕύτε υ μα – оно што се по–, из–/ро ди ло 
код жи вих бићâ – биљ ки, жи во ти ња, љу ди, 

тј. γέννημα (по род, из род, уоп ште оно што 
је по ни кло, про из вод, но осо би то се од-
но се ћи на биљ ни свет те биљ ка, др во), 
обра зо ван је ве ли ки број при девâ са су-
фик сал ним фор ман том –ϕυήϚ. Та ко, αὐ-
το ϕυήϚ од се бе ро ђен, са мо ни као, при ро-
дан, δι ϕυήϚ двој не при ро де, ἐμ ϕυήϚ уро ђен, 
με γα λο ϕυήϚ пле ме ни те при ро де, ве ли ке 
при род не на да ре но сти, ге ни је.

3) Обра зо ва ња са крат ким во ка лом у 
ко ре ну ϕυ– ис пред кон со нан та, по Шан-
тре ну „ве о ма про дук тив на“, као: а) ϕυ τόϚ 

– ко јег је при ро да фор ми ра ла, при ро дан 
или, у ак тив ном зна че њу, ко ји до но си род 
те пло дан, ро дан. Гра де ћи ве ли ки број сло-
же ницâ, ту је при дев αὐ τόϕυ τοϚ – ко ји се 
сам од се бе ра ђа, за тим ἐλα ιόϕυ τοϚ – за-
са ђен ма сли ном, те ἔμϕυ τοϚ – уса ђен, им-
план ти ран, у–, при–/ро ђен, или νεόϕυ τοϚ – 
ско ро, тек за–, у–/са ђен9, σύμϕυ τοϚ, сро ђен, 
сра стао. б) Из овог зна че ња на кнад но је 
фор ми ра на име ни ца сред њег ро да ϕυ τόν10 

– оно што по ти че, про из во ди у ак тив-
ном зна че њу, те у ре зул та тив ном аспек ту 
биљ ка11, оно што је из–, по–/ни кло, чак 
кон крет но др во, од но се ћи се на биљ ни 
свет12; у пре но сном сми слу пак озна ча ва 
и из да нак људ ског ро да као по том ка, док 
и у нгр. бе ле жи пе јо ра тив но зна че ње за 
чо ве ка створ, биљ ка. в) По ана ло ги ји са 
гла го ли ма на –ευω из ве ден је још у ста ро 
вре ме се кун дар ни пре зент ϕυ τεύω са ди ти, 
ода кле је и си но ним за ϕυ τόν: ϕύτε υ μα и 
дру ге из ве де не имен ске ре чи. г) За ни-
мљив је име нич ки пар *ϕυ τήρ, *ϕύτωρ, о 
ко јем не ма све до чан ставâ у са мом грч ком; 

8) Друга изведеница је именица natio „народ, нација“ истоветне семантичке садржине.
9) Како се може чути, име града Новог Сада на грчком би гласило Νεό ϕυ τον.
10) Занимљиво је да још микенски језик бележи облик ове именске речи, puta, као ном. 

једн. ср. р., у значењу младе биљке, потврђене у Кнососу, како саопштава Шантрен, ibid.
11) И то гајена, вртна, домаћа, за разлику од дивље, која је βοτάνη (Senc 994a).
12) За разлику од ζῳ̂ον, како то стоји код Шантрена. Ова реч, наиме, стојећи у опозицији 

са биљним светом, односи се на свако биће које је поникло, порасло у животињском и 
људском роду.

28 Femic.indd   30628 Femic.indd   306 8.10.2009   20:45:018.10.2009   20:45:01



Е Т И  М О  Л О  Г И  Ј Е  Т Е Р  М И  Н А  ΦΥΣ ΙΣ ,  ΟΥΣ ΙΑ  И  ΥΠΟΣΤΑΣ ΙΣ  И  Њ И  Х О  В И …

307

 2009

пр ва реч про чи та на је на та бли ци из Кно-
со са као pu te – са ди тељ, вла сник ра сад-
ни ка, док дру га пред ста вља си но ним за 
γεννήτωρ – ро ди тељ. д) По том ϕύ σιϚ – овај 
тер мин де фи ни сао је Бен ве нист као „за-
о кру жи ва ње (ефек тив но) не чи јег по ста-
ја ња“, „при ро да ка ко је ре а ли зо ва на, са 
свим сво јим свој стви ма“13. Ту је и ма ла 
се ри ја сло же ницâ са о во ка ли змом ϕυσι-ο– 
: ϕυ σι ογνώμων – онај ко про су ђу је на осно ву 
фи зи ог но ми је, ϕυ σι ο λόγοϚ – онај ко тра га 
за при род ним узро ци ма, ϕυ σι κόϚ – (про)
из ве ден при ро дом, при ро дан14, те прост, 
јед но ста ван; по том, ко ји се ти че при ро де, 
фи зич ки; име ни ца: ὁ ϕυ σι κόϚ – при род њак, 
фи ло соф; гла гол ϕυ σιόω – уре ди ти, уде-
си ти при род но. ђ) Као ка сни ји об ли ци 
бе ле же се ϕύτρα и ϕύτρον, за јед но са нгр. 
ϕυ τρώνω.

1.7. Фриск по ред по бро ја ва ња про дук-
тив них имен ских и не ко ли ко гла гол-
ских обра зо вањâ, до да је да им је као 
пр ва осно ви ца по слу жио пр во бит но 
ин тран зи тив ни аорист ϕυ̂ναι, ἔϕυν, ко ји 
је по том из гра дио фак ти тив у сиг мат-
ском аори сту ϕυ̂σαι, ἔϕυ σα. Са твор бе не 
тач ке гле ди шта, Фриск на во ди да аори сту 
ἔϕυ у пот пу но сти од го ва ра стинд. a-bhū-t 
по ста де : пра ие. *e-bhū-t. До обра зо ва ња 
ак тив них об ликâ до шло је по ана ло ги ји 
са дру гим ин тран зи ти ви ма, нпр. ἔστησα 
пре ма ἔστην, или ἔβησα пре ма ἔβην. Тек 
по том усле ди ли су пре зент ски и фу тур-
ски об ли ци ϕύο μαι, ϕύω, ϕύσο μαι, ϕύσω. 
По Фри ску, упо тре бу пре ла зних фак ти-

ти ва ϕύω, ϕύσω по ти ски ва ли су ин тран-
зи тив ни об ли ци (ibid.).15

1.7.1. На по слет ку, за ни мљи во је и Фри-
ско во за па жа ње по ко јем имен ски об-
ли ци је су ве о ма про дук тив ни, али због 
раз ли чи то сти („ab we ic hen den Be de u-
tun gen“) њи хо вих зна чењâ у ве ћем бро ју 
при мерâ, њих пре тре ба сма тра ти па ра-
лел ним обра зо ва њи ма а не за јед нич ким 
ин до е вроп ским на сле ђем. Као при мер 
на во ди већ по ме ну ту име ни цу ϕυ̂μα у 
зна че њу биљ ка, ра сти ње, ко ју ети мо ло-
шки из јед на ча ва са стинд. bhū ma – зе мља, 
свет, би ће, док у ал бан ском по сто ји bimë 

– биљ ка16. По том, ϕυ τόν – ра сти ње, би ље 
са па ра ле лом у ли тван ском bùtas – ку ћа, 
ста ро ир ском both – ко ли ба, све име ни це 
са крат ким u во ка ли змом, за раз ли ку од 
ду гог u у стинд. bhūtám – би ће, ство ре ње, 
про шло вре ме. Као при мер из сло вен ских 
је зикâ сто ји ру ско быт – би ће.

ΟΥΣΙΑ

2.1. Ако же ли мо да ка же мо не ко ли ко ре чи 
о об ли ку и твор би име ни це οὐ σία, мо жда 
би на пр вом ме сту тре ба ло при ме ти ти 
да она, оста ју ћи име ни ца А-де кли на ци је, 
по се ду је ви ше но ми на тив них об ликâ раз-
ли чи тих основâ, што ни је био слу чај ни 
са прет ход но пред ста вље ном ϕύσιϚ, ни 
са пред сто је ћом у пред ста вља њу ὑπόστα-
σιϚ. Ова кво ста ње про дукт је фи гу ри ра ња 
ре чи у окви ру ви ше грч ких ди ја ле катâ. 
Та ко, по све до че ни су, по ред јон ско-атич-

13) „accomplissement (eff ectué) d’un devenir“, „nature en tant qu’elle est réalisée, avec tous ses 
propriétés“. Benveniste, Noms d’agent 78; преузето из Шантреновог речника.

14) А можда и „природин“.
15) С тим да је активни облик перфекта опстао, зато што је још у старини претрпео утицај 

аориста.
16) У савременом грчком пак, полазећи од значења израслина, оток, образована је 

именица ϕυματίωσιϚ у значењу туберкулоза, тј. болест јектика.
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ког οὐ σίη, још дор ски об ли ци ὠσία и ἐ σσία, 
ко је по ми њу и Шан трен и Фриск.

2.2. Хро но ло шки по сма тра ју ћи ње но по-
ја вљи ва ње у реч нич ком кор пу су грч ког 
је зи ка, οὐσία je реч мла ђа од ϕύσιϚ, по све-
до че на од V  ве ка пре Хри ста код Хе ро до та, 
ко ја се на да ље сло бод но ја вља код нпр. 
тра ге ди о графâ, ко ме ди о гра фа Ари сто-
фа на, бе сед ни ка Ли си је; ко нач но, οὐσία 
бе ле жи сво је сна жно при су ство код Пла-
то на и Ари сто те ла, ко ји ће је и уоб ли чи ти 
у фи ло соф ски ter mi nus teсhnicus.

2.3. Из на ве де них чи ње ницâ ла ко се мо же 
при ме ти ти да са οὐσία не опе ри шу јон ски 
фи ло со фи пре со кра тов ци17, за ко је је ϕύσιϚ 
реч si ne qua non. Ако би смо по ста ви ли пи-
та ње: а за што? За што οὐσία сту па на реч-
нич ку сце ну тек два ве ка ка сни је? Не ке 
од мо гућ но сти об ја шње ња та кве си ту а-
ци је мо гле би би ти: а. те сна си но ним ност, 
кон вер ген ци ја две ре чи до ко је ће до ћи 
у фи ло соф ском пој мов ни ку, б. од су ство 
по тре бе за обра зо ва њем но ве ре чи по ред 
сна жно уте ме ље не ϕύσιϚ, в. јон ски по глед 
на свет – пре и мућ ство при ро де у на чи ну 
по сто ја ња, на ро чи то узи ма ју ћи у об зир 
пр во бит ни се ман тич ки са др жај ϕύσιϚ-а: 
веч но по сто ји са мо оно што ра сте и што 
се раз ви ја (§ 1.4.). Би ло ка ко би ло, из ла зи 
да је ϕύσιϚ злат на реч пр вих љу би тељâ 
му дро сти док је οὐσία реч по то њих ства-
ра ла ца из злат ног ве ка.

2.4. У по гле ду твор бе, Фриск на во ди да 
је реч о ап стракт ном имен ском обра-
зо ва њу на –ια, од пар ти ци па ὤν, οὖσα, 
ὄν гла го ла εἰμί, те ње го ве пар ти цип ске 
осно ве οντ–. Још ка же да је реч о ана-
ло ги ји твор бе ко ја ва жи за обра зо ва ње 

γε ρο υ σία од γέρων. На ста нак дор ских 
фор ми ὠσία и ἐσσία об ја шња ва фор ми-
ра њем од еол ског пар ти ци па жен ског 
ро да ἔσσα, у мно жи ни ἔντεϚ с по твр дом 
у Pl. Cra. 401c (Frisk: II  449).

2.5. Све ове но ми нал не об ли ке по твр ђу је 
и Шан трен, с тим да је у по гле ду њи хо вог 
по ста ња не што дру га чи јег ми шље ња. На-
и ме, ка да раз ма тра на чел ну твор бу име-
ницâ у грч ком је зи ку, не по ми ње њи хо ва 
не по сред на обра зо ва ња од пар ти цип ске 
осно ве, већ са мо од име ницâ и при девâ. 
Та ко, на во де ћи као је дан од при мерâ 
упра во по ме ну ту име ни цу γε ρο υ σία, ка же 
да је на ста ла од при де ва γε ρούσι οϚ, ко ји је 
пак на стао ком би на ци јом осно ве –οντ– и 
су фик са –ιο– (Chan tra i ne 1933: 78–96).

2.6. О обра зо ва њу сâме име ни це οὐσία, 
Шан трен (Chan tra i ne 1933: 117) ка зу је у 
ве зи са ње ним си но ни мом кра ће га ве ка 
ἐστώ, во кал ском –οι– осно вом. За ни-
мљи во, за обра зо ва ње ап страк ту ма ко ји 
би озна ча вао би ће (l’être) пр во по ми ње 
по ме ну ту реч ἐστώ. У на став ку при ме ћу је 
да је грч ком је зи ку би ло те шко (gêné) да 
обра зу је ап страк тум од ко ре на *es–. О већ 
поменутоj фор ми ἐσσία Шан трен ка же да 
ју је Пла тон до вео у ве зу са гл. εἰμί, али да 
је ту си гур но реч о про из вољ ном обра-
зо ва њу („for ma tion ar bi tra i re des phi lo sop-
hes“) ко је су фи ло со фи осми сли ли од *es–, 
по ве зав ши га са ста рим пар ти ци пом ἔσ σα. 
Дру ги ко рак у на ста ја њу ре чи са сто јао се у 
ана лог ном обра зо ва њу ап страк ту ма οὐ σία 
од пар ти ци па οὖ σα. Шан трен овај – ре кли 
би смо, за о би ла зни – пут на ста ја ња ре чи 
οὐ σία ту ма чи не по де сно шћу не по сред не 
твор бе овог ап страк ту ма од *es–, с об зи-
ром на то да је ко рен ско фи нал но s ла ко 

17) С обзиром на то да је њихово активно стваралачко време V I I  век, οὐσία још не постоји 
као философски појам.

28 Femic.indd   30828 Femic.indd   308 8.10.2009   20:45:018.10.2009   20:45:01



Е Т И  М О  Л О  Г И  Ј Е  Т Е Р  М И  Н А  ΦΥΣ ΙΣ ,  ΟΥΣ ΙΑ  И  ΥΠΟΣΤΑΣ ΙΣ  И  Њ И  Х О  В И …

309

 2009

мо гло под ле га ти свим мо гу ћим ви до ви ма 
фо нет ских зби вањâ („a to u tes sor tes de 
phonéti que ac ci dents“).

2.6.1. О обра зо ва њу no men ac ti o nis-а ἐστώ 
ка же да је са гра ђен од осно ве пре у зе те из 
3. л. једн. ἐστί и ми шље ња је да је ова реч 
кон крет ни је из ра жа ва ла по јам l’être, јед-
на ко пру жа ју ћи по сто ја ну осно ву за да ље 
евен ту ал но до да ва ње пре фик са. Та ко, код 
Хе ро до та се ја вља ју сло же ни це ἀ πεστώ, 

–од су ство/–ва ње и συ νεστώ – го зба, скуп. 
Сâма ἐστώ по све до че на је код Де мо кри та и 
пи та го ре ја ца, док је до не кле фи гу ри ра ла 
и у је зи ку фи ло софâ ко ји су се из ра жа-
ва ли јон ским и дор ским ди ја лек том, али 
не и оних ко ји су се слу жи ли атич ким.

2.6.2. Шан тре нов при каз на стан ка ре чи 
οὐσία да је по вод за сле де ће раз ми шља ње. 
Очи глед но је гла гол ко ји из ра жа ва те-
мељ ну рад њу по сто ја ња, би ва ња с му ком 
обра зо вао свој no men ac ti o nis, име ни цу 
ко ја би ети мо ло шки тре ба ло да ка зу је 
би ва ње, док о no men agen tis, о вр ши о цу те 
рад ње би ва ња, по сто ја ња, о оно ме ко би 
евен ту ал но пру жао, „снаб де вао“ би ћа по-
сто ја њем, не ма по ме на. По том, од ко ре на 
та квог гла го ла оформ ље не су две име ни це 
ко је ка зу ју рад њу, тач ни је ап стракт на 
ста ња, οὐσία и ἐστώ. Од ове две, име ни ци 
ἐστώ чи ји је зич ки (об)лик ја сни је по ка зу је 
ве зу са осно вом па и ети мо ло ги јом гла-
го ла, и ко ја јед на ко но си пун се ман тич ки 
са др жај по сто ја ња, ре ла тив но бр зо је-
ња ва жи вот ни век и још, док је и цир ку ли-
са ла у свом ак тив ном пе ри о ду, упо тре ба 
јој је би ла ло ка ли зо ва на на два ди ја лек та 

– јон ски и дор ски. Дру га пак, οὐσία, ко ја се 
одр жа ла и оп ста ла до да нас као тех нич ки 
тер мин на по љу фи ло со фи је, и „с му ком“ 
је обра зо ва на и ма ње ја сно очи ту је сво је 
ети мо ло шко за ле ђе (уп. § 2.3.).

2.7. По сто ја ње не ко ли ко фор ми ре чи οὐσία 
све до чи о ње ном пра грч ком по ре клу. Kада 
Скок под од ред ни цом би ти го во ри о пре-
зент ским обра зо ва њи ма и гла го лу је сам, 
ко ји ве зу је за већ по ме ну ти ко рен с во кал-
ском ал тер на ци јом *es–/s–, про сле ђу је га 
до ие. рав ни упо ре ђу ју ћи га са стинд. sa ti–/
satyа– „исти на, исти нит“ (ibid.). Та ко, ако 
је сле ди ти ети мо ло ги ју, она нам са оп шта ва 
да је οὐσία екви ва лент за исти ну. Ако пак 
же ли мо и да се сло жи мо са ова квом ети-
мо ло ги јом, он да би смо мо ра ли ре ћи да 
њој до след но очи та ва ње стинд. исти не 
тре ба тра жи ти у схва та њу ста ро га све та 
да је исти на оно што је увек исто, сле дом 
не про мен љи во, веч но. На и ме, οὐσία је не-
про ме њи ва, веч на исти на – ствар ност, 
би ло по је ди нач на би ло оп шта, ко ја пре-
тра ја ва, оп ста је у ве ко ве, на ди ла зе ћи све и 
сва. Ова кав при лаз, у ме ри у ко јој је мо гућ, 
ишао би на ру ку схва та њу и упо тре би тер-
ми на οὐσία у грч кој фи ло соф ској ми сли.

2.8. У ла тин ском је зи ку као њен екви ва-
лент на ла зи мо пре ве де ни цу es sen tia, у цсл. 
со у щ ь ство али и есть ство, у срп ском су-
шти на, бит. А по Ско ко вом ту ма че њу, за 
по тре бе те о ло шке тер ми но ло ги је, ско ван 
је од инф. би ти ап страк тум на –ство : 
би ство, ко ји пак од мах пре ра ста у бив-
ство, до би ја ју ћи су гла сник в од ите ра-
ти ва би ва ти. Све су то пак пре ве де ни це 
грч ке οὐσία.

ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ

3.1. Име ни ца ὑπόστασιϚ пред ста вља сло-
же ни цу обра зо ва ну од пред ло га ὑπό „(ис)
под“ у слу жби пре фик са, и осно ве ра ди-
кал ног ате мат ског гла го ла ἵστημι( στα–, 
чи је је зна че ње ста-ја ти. У ње ној твор би 
по том, као што је био слу чај са гра ђе-
њем име ни це ϕύσιϚ (уп. § 1.3.) уче ству је 
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имен ски фор мант –τι– ко ји аси би ла ци јом, 
рас про стра ње ном по ја вом у обра зо ва њу 
грч ких no mi na agen tis, по за ко ну па ла-
та ли за ци је бе звуч ног ден та ла τ ис пред 
ι пре ла зи у си би лант σ, од но сно –τι– > 

–σι–, уз до да так но ми на тив не сиг ме (Le-
je u ne 1972: § 51).

3.2. Гла гол ἵστημι, дор. ἵσταμι и у ме ди ју 
ἵσταμαι при па да ста ри јој μι-кон ју га ци ји, 
чи ји је пре зент са гра ђен по мо ћу пре зент-
ске ре ду пли ка ци је *si-sta–, пре ла ском у 
спи ри тус аспер ини ци јал ног s и уз ду же ње 
во ка ла осно ве у об ли ци ма јед ни не ак-
ти ва. Овај на чин фор ми ра ња пре зент ске 
осно ве на ла зи сво ју иден тич ну па ра ле лу 
у ста ро ин диј ском је зи ку, где се су сре ће 
ко рен sthā– исто вет ног зна че ња и на чи на 
обра зо ва ња пре зен та: ti-sth-аti сто ји, 3. 
л. једн. (Gon da 1966: 45). И у ла тин ском 
има мо иден тич ну си ту а ци ју: si-st-it. Taко 
се ле по ви ди да је реч о ве о ма ста ром ко-
ре ну *sta–, ко ји је оп стао у не про ме ње ном 
об ли ку у го то во свим мо дер ним ие. је зи-
ци ма: енгл. stand, нем. ste hen, stand, итал. 
sta re, рус. стoять, буг. стоя итд.

3.3. Као што је слу чај са свим гла го ли ма 
ко ји у грч ком гра де ра ди кал ни аорист, 
зна че ња ко рен ског аори ста су ин тран-
зи тив на. По ред ἵστημι : ἔ-στη-ν – сто јим : 
ста дох, при ме ри су ϕύομαι : ἔϕυν – ра стем 
: по ра стох( δύομαι : ἔδυν – то нем : по то-
нух( σβέννυ μαι : ἔσβην – га сим се : уга сих се, 
γιγνώσκω : ἔγνων знам : са знах. Фриск на-
во ди да ин тран зи тив ἔ-στη-ν на ла зи сво ју 
пот пу ну па ра ле лу у стинд. a-sthā-m, пра ие. 

*e-st(h)ā-m (Frisk: I  739). Ујед но, по ми ње да 
се већ код Хо ме ра су сре ћу тран зи ти ви 
сиг мат ског аори ста ἔ-στη-σ-α по ста вих 
по ред ἔ-στη-ν, као и ἔ-ϕυ-σ-α по ред ἔ-ϕυ-ν, 
али при ме ћу је да из ван грч ког је зи ка не 
по сто је њи хо ве па ра ле ле. И у по гле ду пре-
зент ског тран зи ти ва ἵστημι, фор ми ра ног 

већ по ме ну том ре ду пли ка ци јом, за па жа 
да по сто ји са мо у грч ком и да фи гу ри ра у 
окви ру се ман тич ки срод не гру пе гла голâ, 
нпр. τί-θη-μι по ста вљам( ἵ-η-μι – ша љем( 
βί-βη-μι – ко ра чам, ста вљам но гу пред 
но гу. Из на ве де но га мо же се за кљу чи ти 
да се пр во бит ни ин тран зи тив ни аспект 
ко ре на *sta– ра ди је одр жао у упо тре би, 
пре о вла дав ши над по ку ша ји ма тран зи-
тив них обра зо вањâ.

3.4. Шан трен нас оба ве шта ва да је у по-
гле ду тво ре ња сло же ницâ, ка ко гла гол-
ских та ко и имен ских, гла гол ἵστημι са 
сво јом ко рен ском осно вом sta– био из у-
зет но про дук ти ван (Chan tra i ne: II  470д.). 
Не ке од тих ина че ве о ма за сту пље них 
сло же ницâ су ἀνί σ τα μαι : ἀνά σ τα σιϚ – по-
ди жем се : по ди за ње, одн. у но во за вет ној 
тер ми но ло ги ји уста ја ње тј. вас кр се ње, κα-
θί σ τα μαι : κα τά σ τα σιϚ – по ста ви ти за се бе, 
уре ди ти : ста ње, по ло жај( πα ρί σ τα μαι : 
πα ρά σ τα σιϚ – ста ти уз ко га, при-сту пи ти 
: за у зи ма ње, ἀϕ ί σ τα μαι : ἀπό σ τα σιϚ – ста-
ја ти на уда ље но сти од : раз да љи на, те је 
та ко обра зо ван и пар ὑϕ ί σ τα μαι : ὑπό σ τα σιϚ 
по ста ви ти се би под, ста ја ти на че му : 
под ло га, осно ва. Већ из на ве де них при-
мерâ ле по се ви ди да је као no men agen tis 
ла ко би ла обра зо ва на основ на име ни ца 
στά σιϚ – ста ја ње, ме сто бо ра вље ња, ста-
ја ли ште те у на став ку став, ста но ви ште, 
у по гле ду да љих но ми нал них твор би би-
ва ју ћи при јем чи ва за све пре вер бе.

3.5. И ста ри ин до е вроп ски је зи ци бе ле же 
ову гла гол ску име ни цу, с тим да у сва-
ком од њих она има дру га чи је по ре кло, 
по не где и дру га чи је зна че ње, та ко да се 
ти об ли ци не мо гу ста ви ти у исту ра ван 
већ мо ра ју би ти по сма тра ни као за себ на 
обра зо ва ња.

У ста ро ин диј ском на ла зи мо реч upas-
thi ti– ко ја пред ста вља па ра лел но обра зо-
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ва ње грч кој ὑπόστασιϚ. Са ста вље на је од 
ети мо ло шки по ду дар них еле ме на та, али 
је ње но зна че ње друк чи је: ста ја ње у бли-
зи ни, при сту па ње; при су ство, бли зи на, 
та ко ђе и пам ће ње.

Ла тин ски је зик ни је имао соп стве ну 
име ни цу ко ја би пред ста вља ла па ра-
лел но обра зо ва ње грч кој ὑπόστασιϚ. Он 
је кал ки ра њем грч ке ре чи до био сво ју 
реч sub si sten tia од пре вер ба sub и осно ве 
пар ти ци па пре зен та гла го ла si sto 3 а на кон 
усва ја ња но вог тер ми на у свој фи ло соф-
ски пој мов ник.

Ста ро сло вен ски је зик увео ју је у свој 
реч ник на тре ћи на чин: ипо ста сь као гре-
ци зам пред ста вља ре флекс грч ке ре чи.

3.6. До дај мо на кра ју да у мо дер ном грч-
ком, из у зев фи ло соф ског и те о ло шког 
реч ни ка, и прав на лек си ка по зна је тер мин 
ὑπόστασιϚ, где ова реч озна ча ва прав ни 
су бјек ти ви тет.

ЗА КЉУ ЧАК

Об ра де ети мо ло шког по ре кла пр ве две 
ре чи, ϕύσιϚ и οὐσία, по ка за ле су да ти пој-
мо ви пр вен стве но са оп шта ва ју гра див не, 
осо вин ске ре ал но сти све та у ко јем чо век 
де лу је као ње гов про та го ни ста. По јам 

οὐσία, озна ча ва ју ћи бит но, нео дво ји во 
свој ство – бит, тј. по сто ја ње или ње го ву 
под ло гу па и све ску па, озна ча ва да тост 
по сто ја ња у свим ње го вим ми кро и ма кро 
ви до ви ма.

Реч ϕύσιϚ, у сто пу пра те ћи ову да тост 
по сто ја ња, сво јим се ман тич ким и упо-
треб ним са др жа јем омо гу ћу је то по сто-
ја ње на ста ја њем, ни ца њем, зре њем – ра-
стом и раз во јем, јед на ко ди ја хро нич ним 
про це си ма ко ји мо жда је ди ни у сво јој 
це ло сти одо ле ва ју зу бу вре ме на. Та ко 
ϕύσιϚ ка зу је све ре зул та те свог про це са 

– ре зул та те ко јих не са мо да је мно го већ 
се чи ни да са мо ма те ма тич ки знак за бес-
ко нач ност да је њи хов та чан (hic!) збир 

– про це са нај при род ни јег и нај стал ни јег 
у све ту, не ис пу шта ју ћи ни јед ну по је ди-
нач ну ре ал ност.

Ети мо ло ги ја име ни це ὑπόστασιϚ са оп-
шта ва да реч ка зу је под ло гу, осно ву на ко јој 
не што (по)сто ји. Ова ети мо ло ги ја омо гу-
ћа ва да реч озна ча ва основ(у) по сто ја ња 
сва ке по је ди нач не ства ри или би ћа, до пу-
шта ју ћи и аспе кат ме та фи зич ког на че ла. 
Упра во ово ети мо ло шко је згро би ће за слу-
жно за ње ну по то њу упо тре бу у фи ло соф-
ском и те о ло шком реч ни ку, у ко јем ће јој се 
зна че ње из ди фе рен ци ра ти у „опред ме ће но 
кон крет но по је ди нач но по сто ја ње“.

 summary
 Σ Etymo logy of the terms ϕύσιϚ, οὐσία and ὑπόστασιϚ and the ir cog na te types

 in ot her lan gu a ges

In this work we at tempt to re pre sent the etymo lo gi cal ori gin and le xi cal for ma tion of the 
three Gre ek terms, ϕύσιϚ, οὐσία and ὑπόστασιϚ. All the se three no uns ori gi na te from very 
old In do-Euro pean forms. As to the for ma tion, the word ϕύσιϚ ap pe ars to be a verb noun 
of ϕύομαι which fi nds its pa ral lel in skr. ro ot bhū–, „fl o u rish, be co me, be“. Th e re fo re, it is 
by the con cepts of gro wing (growth), ma tu ring or ri pe ning in fl o ra, that the Gre ek verb 
and its noun de ve lop the ir me a nings aft  er wards. In La tin it is na tu ra.
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Th e word οὐσία is an ab stract noun form on –ια, ma de from the par ti ci pial stem οντ– of 
the verb εἰμί from the ro ot es–. Th is word has its di a lec ti cal forms as well, the po int that 
wit nes ses its pre-Gre ek ori gin. In La tin as its equ i va lent ap pe ars es sen tia, in old-church-
sla vic со у щ ь ство, in Ser bian су шти на [sus hti na], бит[bit].

In con tra di stin ction to the se two, the noun ὑπόστασιϚ is a com po und form of the pre fi x 
pre po si tion ὑπό and the old In do-Euro pean ro ot sta–, which en du res in im mu ta ble form 
and me a ning in al most all mo dern In do-Euro pean lan gu a ges. In to La tin it is tran sla ted as 
the li te ral com po und sub si sten tia, whi le it has en te red in to old Sla vic glos sary as the bor ro-
wing ипо ста сь, a re fl ec tion of the Gre ek word.
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