
17

udc 81-119:81’38

 2006

Андреј Стојановић (Београд)

Стил у светлу лингвосинергетичког 
приступа

 Кључне речи:
синергетика, 
лингвосинергетика, 
лингвосинергетички приступ, 
самоорганизација.

Рад осветљава проблем опште методологије 
истраживања текста односно стила као 
његовог фундаменталног својства. Прати 
се генеза лингвосинергетичког приступа 
(пре свега у Русији, па и у нас), указује 
на магистралне токове његовог развоја, 
процењује његова перспективност за развој 
стилистичких истраживања.

1. Кра јем де ве де се тих го ди на ХХ  ве ка у 
ру ској на у ци лан си ра на је као ка кав 

пер спек тив ни мод ни „но ви тет“ по себ на 
на уч на ди сци пли на и/или па ра диг ма ко ја 
до би ја на зив „си нер ге ти ка“. По став ши 
атрак тив на уни вер за ли стич ка иде о ло ги ја 
и/или оп ште ме то до ло шка ори јен та ци ја, 
си нер ге ти ка у Ру си ји про ди ре у нај ра зли-
чи ти је обла сти зна ња (фи ло зо фи ју, пси хо-
ло ги ју, со ци о ло ги ју, исто ри ју, ет но ло ги ју, 
ге о ло ги ју, ин фор ма ци о не си сте ме, пе да-
го ги ју итд.), осво јив ши и део про сто ра 
у лин гви сти ци (укљу чу ју ћи и сти ли сти-
ку). У по след њем слу ча ју кон крет на гра на 
лин гви сти ке до би ја на зив „лин гви стич ка 
си нер ге ти ка“ или „лин гво си нер ге ти ка“. 
У обла сти фи ло ло ги је, по ја вљу ју се пр ви 
уни вер зи тет ски при руч ни ци (уп.: „Увод 

у лин гво си нер ге ти ку“ – Гер ман, Пи щ а-
ль ни ко ва 1999) и док тор ске ди сер та ци је 
(Мы шки на 2000) уте ме ље ни на лин гво-
си нер ге тич ком при сту пу. О (лин гво)си-
нер ге ти ци све че шће го во ре про у ча ва о-
ци функ ци о нал них сти ло ва (пре све га 
бе ле три стич ког, а за тим пу бли ци стич ког 
и на уч ног). Ме ђу тим, у све му то ме има, 
ка ко ће мо доц ни је ви де ти, до ста лу та ња, 
ма гло ви тих пред ста ва и не ја сно ћа.

Циљ на шег ба вље ња у ово ме ра ду је 
да пре ци зни је ра све тли мо пи та ње ге не-
зе си нер ге тич ког при сту па, са по себ ним 
освр том на при ме ну ове на уч не па ра диг-
ме у лин гви сти ци (сти ли сти ци).

Ак ту ел ност на зна че ног пи та ња ви ди-
мо у то ме што број ни по бор ни ци си нер-
ге тич ког при сту па (ми сли се, пре све га, 
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на пред став ни ке у Ру си ји) пре те да нео-
прав да но ми ни ми зи ра ју „ста ро“ зна ње, 
да га пре ћут ки ва њем по ти сну са пи је де-
ста ла пр во о сни ва ча, ки те ћи се у ства ри 
ту ђим ло во ри ка ма. Ка ко је то мо гло да 
се до го ди у ру ској на у ци? „Те ле граф ски“ 
ре че но, то је нај ве ро ват ни је сто га што се 
у да на шњој Ру си ји увре жи ло ми шље ње 
да је глав ни уте ме љи вач и ро до на чел ник 
си нер ге тич ког при сту па у на у ци – не-
мач ки про фе сор Ха кен, од но сно да је си-
нер ге тич ка ори јен та ци ја на ста ла не где у 
дру гој по ло ви ни 70-тих го ди на ХХ  ве ка. 
По ка за ће мо да по ме ну та те за о на стан ку 
си нер ге тич ког при сту па ни је одр жи ва. 
Тач ни је, до ка за ће мо да је пр ва озбиљ ни ја 
си нер ге тич ка кон цеп ци ја хро но ло шки 
да ти ра на 30-тих го ди на ХХ  ве ка, од но сно 
да је њен истин ски уте ме љи вач у ру ској 
на у ци био ака де мик П. К. Ано хин. Ти ме 
ће се ис по ста ви ти да си нер ге тич ка на уч-
на па ра диг ма има нај ма ње два круп на 
ма ги страл на то ка: 1) „пр во бит ни или из-
вор ни “ (на стао про у ча ва њем би о ло шких 
обје ка та по чет ком 30-тих го ди на ХХ  ве ка 

– си нер ге тич ка кон цеп ци ја П. К. Ано хи на) 
и 2) „но во ком по но ва ни“ (на стао доц ни-
је, у дру гој по ло ви ни 70-тих го ди на ХХ 
ве ка, ин спи ри сан уче њем не мач ког про-
фе со ра Ха ке на и бел гиј ског ака де ми ка 
При го жи на).

2. Раз ма тра ње пи та ња ге не зе лин гво-
си нер ге тич ког при сту па (кон цеп ци-

је или ори јен та ци је) на ме ће ра ци о нал ни 
пут пре зен та ци је ма те ри ја ла у сме ру од 
си нер ге ти ке ка лин гво си нер ге ти ци (с 

по то њом про јек ци јом на сти ли сти ку). 
Тај опис не пре тен ду је на све ко ли ку ис-
црп ност (јер о све му то ме по сто ји бо га та 
ли те ра ту ра).

2.1. На по чет ку овог де ла раз ма тра ња 
на ме ће се еле мен тар но пи та ње: шта је 
си нер ге ти ка? Јед но знач ног од го во ра на 
по ста вље но пи та ње до да нас не ма, али 
по сто је број на ту ма че ња. Јед ни ис тра-
жи ва чи апо стро фи ра ју си нер ге ти ку као 
за себ ну „на у ку“ или „пре сти жну“ уни-
вер за ли стич ку па ра диг му (ста ру све га 
30-так го ди на – Ха кен, Да ни лов, Кња зе ва, 
До ни ко ва, Кра си лов, Мо и се јев, Пи шчаљ-
ни ко ва, Ар ши нов, Бо род кин и др.); дру ги, 
не што раз бо ри ти ји на уч ни ци, сма тра ју да 
се ту за са да мо же го во ри ти не о за себ ној 
на у ци не го о од ре ђе ној оп штој те о ри ји 
или оп ште ме то до ло шкој ори јен та ци ји 
(Ано хин, Фу лер, Сто ја но вић и др.). Има 
и оних ко ји по ри чу уни вер за ли стич ки 
ка рак тер си нер ге ти ке, од ба цу ју с под сме-
хом та кве кон цеп ци је, тре ти ра ју ћи све то 
као нај о бич ни ји „мод ни хир“ (Не чи по рен-
ко 1996; Губ кин 2003).

У ду ху Фу ле ро ве1 си нер ге тич ке ге о ме-
три је (Ful ler 1975) си нер ге ти ка пред ста вља 

„си стем (ме тод и фи ло зо фи ју) хо ли стич-
ког ми шље ња“. На пла ну не ких тра ди ци-
о нал них со ци о ло шких про у ча ва ња си нер-
ге ти ка се де фи ни ше као „на у ка или уче ње 
о си нер ги зму“, где се са гле да ва мо гућ ност 
да људ ска за јед ни ца поч не функ ци о ни са-
ти у ускла ђе ном „си нер ге тич ком мо ду“ 
(Co ul ter 1976). Са вре ме на со ци о ло ги ја 
ту ма чи си нер ге ти ку ма ње као на у ку а ви-

1) Уп.: „Syner ge tics is the system of ho li stic thin king which R. Buc kmin ster Ful ler in tro du ced 
and be gan to for mu la te. Syner ge tics is mul ti-fa ce ted: it in vol ves ge o me tric mo de ling, ex plo-
ring in ter-re la ti on ships in the facts of ex pe ri en ce and the pro cess of thin king. Syner ge tics 
en de a vors to iden tify and un der stand the met hods that Na tu re ac tu ally uses in co or di na ting 
Uni ver se (both physi cally and me taphysi cally). Syner ge tics pro vi des a met hod and a phi lo-
sophy for pro blem-sol ving and de sign and the re fo re has ap pli ca ti ons in all are as of hu man 
en de a vor“ (цит. по: http://snec.synergeticists.org/; в. такође: Fuller 1975).
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ше као „мул ти ди сци пли нар ни пра вац 
на уч них ис тра жи ва ња, чи ји је за да так 
спо зна ја прин ци па са мо ор га ни за ци је у 
раз ли чи тим си сте ми ма“ (СЭС  1998: 319). У 
не ким до ма ћим реч ни ци ма (нпр. Ву ја кли-
јин Лек си кон стра них ре чи и из ра за, 1980) 
си нер ге ти ка се тре ти ра као „но ва на уч на 
гра на ис кљу чи во ин тер ди сци пли нар ног 
ка рак те ра; основ ни јој је циљ да про у ча ва 
тзв. ко о пе ра тив не по ја ве у ве о ма раз ли-
чи тим си сте ми ма“ (стр. 845). У но ви јим 
ен ци кло пе диј ским при руч ни ци ма (нпр., 
БЭС  1997) као осно ва си нер ге ти ке узи ма 
се „тер мо ди на ми ка не ста бил них про це-
са, те о ри ја слу чај них про це са, те о ри ја 
не ли не ар них осци ла ци ја и та ла са“ (стр. 
1098–1099). Са по зи ци ја ма те ма тич ке фи-
зи ке си нер ге ти ка до би ја сво је ту ма че ње 
и у елек трон ским2 реч ни ци ма. У ужем 
сми слу си нер ге ти ка се пре ци зно де фи ни-
ше као „на у ка о свој стви ма ма те ма тич ких 
мо де ла ко ји опи су ју сло же не си сте ме“ (Ни-
чи по рен ко 1996).

У про па ги ра њу си нер ге ти ке као уни-
вер за ли стич ке на у ке (и иде о ло ги је) 
нај а гре сив ни је на сту па ју чла но ви Мо-
сков ског ме ђу на род ног си нер ге тич ког 
фо ру ма3 (фи ло зо фи Је ле на Кња зе ва и 
Вла ди мир Ар ши нов, фи зи чар Да ни лов 
и др.). По ме ну ти чла но ви су го то во убе-
ђе ни да је си нер ге ти ка на ста ла тек 70-тих 
го ди на ХХ  ве ка (Кня зе ва 1995, 2000), да 
пред ста вља, упро шће но ре че но, на у ку о 
са мо ор га ни за ци ји, а да су ње ни истин ски 
ро до на чел ни ци не мач ки про фе сор Ха кен 

и бел гиј ски на уч ник При го жин. У том 
сми слу, нај и лу стра тив ни ја је тврд ња Ар-
ши но ва: „Си нер ге ти ку не рет ко по ве зу ју 
са име ни ма Г. Ха ке на и И. При го жи на, 
на зи ва ју ћи их осни ва чи ма си нер ге ти ке, 
што је са свим ис прав но“. Ста во ви ма на-
ве де ног ти па на тру ње на4 је са вре ме на ру-
ска на у ка, и то то ли ко да су ове го ди не 
уни вер зи тет ски про фе со ри фи ло ло ги је 
по че ли да се кла ња ју пред си нер ге ти ком 
(Ха кен-При го жи но ве про ве ни јен ци је) 
као пред ка квим „ма гич ним бо жан ством“ 
(в. о то ме у: Ива нен чен ко 2006).

Кључ ни тер ми ни си нер ге ти ке (Ха кен-
При го жи но ве про ве ни јен ци је – Ha ken 
1977, Ха кен 1980) су „са мо ор га ни за ци ја“ 
(Ni co lis, Pri go gi ne 1977; Кня зе ва 1995), „не-
ли не ар ни си сте ми“, „би фур ка ци ја“, „атрак-
тор“ и др. Ме ђу тим, сам Ха кен и ње го ви 
број ни ру ски след бе ни ци ни су у ста њу 
да пре ци зно де фи ни шу пред мет си нер ге-
ти ке. О то ме све до чи и чла нак Да ни ло ва 
(1996), у ко ме се ка же: „По Ха ке ну, си нер ге-
ти ка се ба ви про у ча ва њем си сте ма ко ји се 
са сто је од ве ли ког (ве о ма ве ли ког, „огром-
ног“) бро ја де ло ва, еле ме на та или под си-
сте ма; јед ном реч ју де ло ва ко ји на сло жен 
на чин сту па ју у ме ђу соб не ин тер ак ци је. 
Реч „си нер ге ти ка“ и озна ча ва „за јед нич ко 
де ло ва ње“, ис ти чу ћи ускла ђе ност функ ци-
о ни са ња де ло ва ко ја (ускла ђе ност) до ла-
зи до из ра жа ја у по на ша њу си сте ма као 
це ли не“. На по ме ну том ме сту Да ни лов 
твр ди: „…пре ци зни ја де фи ни ци ја, чак 

2) Уп.: „Synergetics. А science studying processes of self-organisation and emergence, 
sustainability and disintegration of structures (systems) of diff erent origin on the basis of 
mathematical physics methods (“formal technologies”). Synergetic approach is also used for 
the investigation of such a complex and unstructured system as networked information space“ 
(Черешкин и др. 2001).

3) Шире о чланству и делатности Форума в. на сајту www.synergetic.ru.
4) Није никаква случајност да Хакенове књиге и данас имају изврсну прођу на руском 

тржишту (уп.: Хакен 1980, 2005).
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и да је мо гућ на, би ла би у овом мо мен ту 
очи глед но пре у ра ње на“.

О ма гло ви тим по и ма њу пред ме та си-
нер ге ти ке са оп шта ва и Кра си лов у члан ку 

„Си нер ге ти ка си нер ге ти ке“ (ши ре о то ме 
ви де ти на по ме ну том си нер ге тич ком Фо-
ру му). По ми шље њу тог ауто ра, „обје кат 
си нер ге ти ке је си стем: хо мо ген5 (чо век) 
или хе те ро ген (чо век – при ро да) и др. 
Пред мет си нер ге ти ке је зна ње о зна њу 
за јед но са спо зна јом спо зна је. Ло ги ка 
има мно го. Њих је оно ли ко ко ли ко има 
ис тра жи ва ча“.

Ова ко схва ће на (нео)си нер ге ти ка мо-
же се при ме ни ти на би ло ко ју на уч ну 
ди сци пли ну (уп. за област пси хо ло ги је 

– Ер шо ва-Ба бен ко 2005; пе да го ги је – Фе-
до ро ва 2004; лин гви сти ке – Гер ман, Пи-
щ а ль ни ко ва 1999; ин же њер ске лин гви сти-
ке – Pi o trow ski 1997; исто ри је – Бо род кин 
2003; фи ло зо фи је – До брон ра во ва 1990; 
Кня зе ва 1995, Под дуб ный 1999; Мо и се ев 
2001; Дон ни ко ва 2005; Кня зе ва, Кур дю-
мов 2005; кул ту ро ло ги је – Са фи ул ли на 
2001; ин фор ма ци о них си сте ма – Lu 1996; 
ге о ло ги је6 и др.).

За јед нич ки име ни тељ тих и та квих 
(нео)си нер ге тич ких на сто ја ња са др жан је 
у ста ву да си нер ге ти ка пред ста вља ве о ма 
мла ду ди сци пли ну, ко ја би се, упро шће но, 
мо гла озна чи ти као „на у ка о са мо ор га ни-
за ци ји“ (или те о ри ја сло же них си сте ма). 

Не ши ре ћи да ље на чел ну рас пра ву 
о (нео)си нер ге ти ци као ул тра мо дер ној 
уни вер за ли стич кој ди сци пли ни или па ра-
диг ми (о то ме по сто ји бо га та ли те ра ту ра, 
на ро чи то на ру ском је зи ку), пре но си мо 
те жи ште на шег опи са на лин гви стич ки 

те рен. Тач ни је, фо ку си ра ће мо на шу па-
жњу на пи та њу на стан ка тзв. лин гво си-
нер ге ти ке.

2.2. Као што се у да на шњој Ру си ји и мо-
гло оче ки ва ти, мод ни та лас (ха ке нов ске) 
си нер ге ти ке за пљу снуо је и са му лин гви-
сти ку. О то ме све до чи нај но ви ји „по клич“ 
проф. др Ни ко ла ја Але фи рен ка, ко ји се из-
ви ку је у ре фе ра ту „Си нер ге ти ка спо зна је, 
кул ту ре и је зи ка“ (2006). Уп.: „Ја вас по зи-
вам да раз ми сли те о при ме ни си нер ге ти ке 
у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма. Ре као 
бих јед но став ни је ова ко: лин гви стич ка 
си нер ге ти ка, ње на ис хо ди шта, прин ци пи 
и су шти на. Наш је за да так да схва ти мо 
ту „за го нет ну ствар“ (цит. по: Иван чен ко 
2006. – Ис ти ца ње је на ше. – А. С.). Ва жно 
је на гла си ти да про фе сор Але фи рен ко 
ов де има у ви ду не „ста ро“ зна ње (ми сли 
се на пр во бит не си нер ге тич ке кон цеп ци је 

– в. ни же) не го (нео)си нер ге ти ку као „за-
го нет ну ствар“ Ха кен-При го жи но ве про-
ве ни јен ци је. Да је то до и ста та ко, све до чи 
уво ђе ње у пој мов ни лин гви стич ки апа рат 
од ре ђе них нео си нер ге тич ких тер ми на ти-
па „не ли не ар ност си сте ма“, „отво ре ност 
си сте ма“, „атрак тор“, „би фур ка ци ја“ и др. 
При том се за лин гво си нер ге ти ку ка же 
да „ула зи у ак тив ну упо тре бу“, да је за сад 
још увек са свим мла да, „но ва па ра диг ма 
спо зна је је зи ка као људ ског, би оп си хич ког, 
со ци јал ног, ког ни тив ног и кул тур ног фе-
но ме на“, а да су ње ни цен трал ни пој мо ви 

„ин фор ма ци ја и ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи 
са мо ор га ни за ци ју, раз вој и са мо ра звој“ 
(Иван чен ко 2006). Свој ре фе рат Але фи-
рен ко за вр ша ва ка рак те ри стич ним не си-

5) Узгредно саопштавамо да нећемо прихватити наводе Красилова по којима се „човек“ 
сматра „хомогеним“ системом. То је стога што азбучна истина гласи да сваки биолошки 
објекат представља – увек – хетероген систем.

6) Уп. за област геологије: Л. А. Битюцкая (Воронежский Ун-т), Синергетика переходных 
процессов (плавление, кристаллизация).
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нер ге тич ким ге слом: „Лин гво си нер ге ти-
ка је стил ми шље ња“. 

Као што се мо же прет по ста ви ти, лин-
гво си нер ге ти ка Ха кен-При го жи но ве 
про ве ни јен ци је не от по чи ње свој раз вој 
да на шњим да ном, са ре фе ра том про фе со-
ра Але фи рен ка. Ме ђу тим, ње гов „по клич“ 
смо по себ но на гла си ли јер пред ста вља 
тип ски при мер под ко ји се у Ру си ји мо гу 
под ве сти лин гви стич ка на сто ја ња слич-
ног опре де ље ња у пе ри о ду од 1997. до 2006. 
го ди не.

У дру гој по ло ви ни 90-тих го ди на ХХ 
ве ка за ни ма ње за си нер ге ти ку пра ти мо 
нај пре у сфе ри ин же њер ске лин гви сти ке 
(Pi o trow ski 1997), на че му се ов де не ће мо 
за др жа ва ти. Да ље сле ди кра ћи мо но граф-
ски опис „Увод у лин гво си нер ге ти ку“ Гер-
ма на и Пи шчал ни ко ве (1999), ко ји се у 
Ру си ји мо гу сма тра ти уте ме љи ва чи ма 
лин гво си нер ге ти ке Ха кен-При го жи но ве 
про ве ни јен ци је. Сво је иде је ауто ри про јек-
ту ју на област про у ча ва ња раз го вор ног и 
бе ле три стич ког сти ла. Тач ни је, раз ма тра-
ју се пи та ња ме та фо ре (2. по гла вље „Ме-
та фо ра као де тер ми нан та си нер ге тич ког 
про це са“), као и про бле ми пре во ђе ња (3. 
по гла вље „Пре во ђе ње као си нер ге тич ки 
го вор но-ми са о ни про цес“), уз по ку шај 
за сни ва ња пси хо лин гви стич ког мо де ла 
пре во ди лач ке де лат но сти (4. по гла вље 

„Те о риј ско за сни ва ње пси хо лин гви стич-
ког мо де ла пре во ђе ња као си нер ге тич ког 
про це са“ – ши ре о то ме в. у: Гер ман, Пи щ-
а ль ни ко ва 1999; Бе ре зин 2000).

Лин гво си нер ге тич ки при ступ на ла зи 
све ви ше ме ста у лин гво по е ти ци (Чер но ва 
2000) и те о риј ској фо не ти ци (Ку ль ша ри-
по ва 2001). У при ме ње ној лин гви сти ци и 
ме то ди ци на ста ве стра них је зи ка по сто ја-

ње лин гво си нер ге ти ке се већ узи ма као 
го то ва чи ње ни ца7.

Нај зад, спо ме ни мо и док тор ску ди сер-
та ци ју Не ли Ми шки не о по себ ном лин гво-
си нер ге тич ком при сту пу, од но сно си нер ги-
ји тек ста и кон тра дик ци је као ме ха ни зма 
ње го вог са мо ра зво ја (Мы шки на 2000).

У сфе ри сти ли сти ке пу бли ци стич ких 
тек сто ва (нео)си нер ге тич ки при ступ све-
срд но за го ва ра Бо гу слав ска (2004). Осим 
то га, про бле ми ма лин гво си нер ге ти ке 
(Ха кен-При го жи но ве про ве ни јен ци је) 
по све ће не су и ме ђу на род не кон фе рен-
ци је ти па „Ког ни тив на лин гви сти ка и 
лин гво си нер ге ти ка: про бле ми и пер спек-
ти ве“ (Мо сква, 2002), „Лин гво си нер ге ти-
ка: про бле ми и пер спек ти ве“ (Мо сква, 
2004) и др. Слич них при ме ра ис по ље ног 
ин те ре со ва ња за лин гво си нер ге ти ку има 
још, али не ма по тре бе да се на то ме ов де 
за др жа ва мо. То је сто га што су све до сад 
из не се не илу стра ци је о лин гво си нер ге-
ти ци и лин гво си нер ге тич ком при сту пу 
са свим до вољ не да би смо из ве ли од ре ђе не 
за кључ ке и уоп шта ва ња.

За нас је ов де нај зна чај ни ја оп шта кон-
ста та ци ја о то ме да је мод ни та лас си нер ге-
ти ке Ха кен-При го жи но ве про ве ни јен ци је 
сна жно за пљу снуо и са му лин гви сти ку 
(уз по де бе ло пре ћут ки ва ње „ста рог“ зна-
ња – гле дај ни же). То на да ље зна чи да су 
број ни је зи ко слов ци (ми сли се пре све га 
на ру ску лин гви сти ку) по не ка квом ауто-
ма ти зму, да ка же мо „ме ха нич ки“, при ме-
ни ли го ре по ме ну то уче ње о (нео)си нер-
ге ти ци на сво је по ље де лат но сти. Дру гим 
ре чи ма, у ис тра жи ва њу тек ста и сти ла 
они се при кла ња ју си нер ге ти ци Ха ке но-
ве про ве ни јен ци је, од но сно нео си нер ге-
ти ци. Бу ду ћи да смо до сад већ из не ли 

7) Уп.: „Недавно возникшее новое направление в лингвистике – лингвосинергетика 
– определяет речевую деятельность как самоорганизующую систему…“ (Васильева и 
др. 2005).
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основ не на зна ке о (нео)си нер ге ти ци и 
лин гво си нер ге ти ци Ха кен-При го жи но ве 
про ве ни јен ци је, об ја сни мо са да у че му се 
по ме ну та кон цеп ци ја раз ли ку је од „си нер-
ге ти ке из вор ног ти па“.

2.3. Осни вач „си нер ге ти ке из вор ног 
ти па“ је ака де мик П. К. Ано хин по чет ком 
30-тих го ди на ХХ  ве ка. У вре ме кад је ве ли-
ки ру ски на уч ник по чи њао да по сту ли ра 
сво ју на уч ну кон цеп ци ју (1932–1933), свој 
си нер ге тич ки при ступ, не мач ки про фе-
сор Ха кен је био у уз ра сту пред школ ског 
де те та. Том ба нал ном чи ње ни цом же ли мо 
од мах су ге ри са ти да се Ано хи нов на уч ни 
лик објек тив но ни је мо гао ни фор ми ра ти 
под ути ца јем Ха ке на (мо гло је би ти са мо 
обр ну то).

Си нер ге тич ка кон цеп ци ја ака де ми ка 
Пе тра Ку зми ча Ано хи на по зна та је у на-
у ци као оп шта те о ри ја функ ци о нал них 
си сте ма. Осно ве те те о ри је по сту ли ра не 
су 1932–1933. го ди не (уп.: Гу са ков 1999), да 
би ка сни је и у ви ше на вра та (Ано хин 1935, 
1968, 1970) би ла до гра ђи ва на (за кључ но са 
1973. го ди ном – уп.: Ано хин 1973). Тре ба 
на гла си ти да је Ано хи но ва си нер ге тич ка 
кон цеп ци ја ин спи ри са на про у ча ва њем би-
о ло шких обје ка та, од но сно си сте ма ко ји 
има ју спо соб ност са мо ре гу ла ци је и са мо-
ор га ни за ци је. Да кле, са мо по ре кло Ано-
хи но ве оп ште те о ри је је би о ло шко, али 
је сфе ра ње не при ме не уни вер за ли стич-
ка (чо век, би о ло шки објек ти, дру штво, 
ма ши на и др.). Све су то до бро по зна те 
чи ње ни це за оба ве ште ни ји део на уч не јав-
но сти. Ипак, мо ра мо на гла си ти да се пој-
мов но-тер ми но ло шки апа рат Ано хи но ве 
оп ште те о ри је („си стем“, „ко ри сни ре зул-
тат“, „до ми нант на мо ти ва ци ја“, „прин цип 

за јед нич ке при по мо ћи“ и др.) зна чај но 
раз ли ку је од кључ них тер ми на (нео)си нер-
ге ти ке („са мо ор га ни за ци ја“, „не ли не ар ни 
си сте ми“, „би фур ка ци ја“, „атрак тор“ и 
др.). Јед на од рет ких пре сеч них та ча ка 
ових две ју кон цеп ци ја ле жи, по све му су-
де ћи, у за јед нич ком кључ ном пој му „са мо-
ор га ни за ци ја (са мо ре гу ла ци ја)“. Ме ђу тим, 
пред ност Ано хи но ве те о риј ско-ме то до ло-
шке ори јен та ци је је очи глед на већ због 
то га што ве ли ки ру ски на уч ник ја сно и 
не про ти вреч но де фи ни ше есен ци јал ни 
тер мин-по јам „си стем8“, док у Ха ке но вој 
кон цеп ци ји вла да ју ма гло ви те пред ста ве 
(та мо се пре ци зно не зна ни шта је „си-
стем“ ни ти „си нер ге ти ка“ – о же сто кој 
кри ти ци си нер ге тич ке кон цеп ци је Ха кен-
При го жи но ве про ве ни јен ци је в., нпр.: 
Не чи по рен ко 1996; Губ кин 2003). Сто га не 
из не на ђу је чи ње ни ца да јед ни лин гви сти 
по сту ли ра ју свој лин гво си нер ге тич ки при-
ступ на осно ви Ано хи но ве си нер ге тич ке 
кон цеп ци је, док се дру ги је зи ко слов ци у 
ис тра жи ва њу тек ста и сти ла при кла ња ју 
си нер ге ти ци Ха ке но ве про ве ни јен ци је, 
од но сно нео си нер ге ти ци. У оба слу ча ја, 
лин гво си нер ге тич ка ме то до ло шка ори јен-
та ци ја на ла зи се у са мом по во ју.

Ано хи но ву си нер ге ти ку као оп ште-
ме то до ло шку ори јен та ци ју до след но за-
сту па ју по је ди ни про у ча ва о ци на уч ног 
функ ци о нал ног сти ла (Сто я но вич 1998, 
2004; Sto ja no vić 1999; Сто ја но вић 2004). 
Бли же ка Ано хи но вој си нер ге ти ци сто-
је и лин гви стич ки ра до ви ти па Пя та е ва 
(2004).

3. Да за кљу чи мо. На осно ву све га до-
сад из не тог, мо гу се из ве сти од ре ђе-

на уоп шта ва ња о ге не зи (нео)си нер ге ти ке 

8) Уп.: Системой „… можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных 
компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер 
взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного полезного 
результата“ (Анохин 1973: 28).
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и при ме ни си нер ге тич ких кон цеп ци ја на 
ис тра жи ва ње је зи ка и сти ла.

Тре ба ја сно раз ли ко ва ти два основ на 
ма ги страл на то ка си нер ге тич ких стру ја-
ња у на у ци, и то: 1) си нер ге ти ку из вор ног 
ти па, чи ји је осни вач ака де мик Ано хин 
1932–1933. го ди не и 2) нео си нер ге ти ку 
или си нер ге ти ку но во ком по но ва ног ти-
па, чи ји су уте ме љи ва чи у ру ској на у ци 
не мач ки про фе сор Ха кен (сре ди ном 70-
тих го ди на ХХ  ве ка) и бел гиј ски на уч ник 
При го жин.

У за ви сно сти од то га ко јем су се ма ги-
страл ном то ку при кло ни ли, јед ни лин гви-
сти по сту ли ра ју свој лин гво си нер ге тич ки 
при ступ на осно ви Ано хи но ве си нер ге тич-
ке кон цеп ци је, док се дру ги је зи ко слов ци 
у ис тра жи ва њу тек ста и сти ла при кла ња ју 
си нер ге ти ци Ха ке но ве про ве ни јен ци је, 
од но сно нео си нер ге ти ци. У оба слу ча ја 
лин гво си нер ге тич ка ме то до ло шка ори јен-
та ци ја на ла зи се у са мом по во ју.

 summary
 Σ Style in terms of lingual synergetic approach

Th e carried out research points out that an academician Anohin is the genuine founder 
of synergetics and synergetic approach in science (at the beginning of the thirties of the 
twentieth century). Not even mentioning Anohin’s synergetic concept, in contemporary 
Russia, a German professor Haken is announced as the founder of synergetics (in the 
middle of the twentieth century), which is true only if neosynergetics is in question. 
Th us some linguists postulate their lingual synergetic approach on the basis of Anohin’s 
synergetic concept, while the others, in text research, incline to the synergetics of Haken’s 
origin, namely neosynergetics. In both cases, lingual synergetic methodology orientation 
is in its infancy.
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