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Допринос Маргарите Кожине
и Пермске стилистичке школе
развоју стилистике у Србији
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Пермска школа, научни 
функционални стил, 
лингвистика говора.

Овај рад је посвећен јубилеју Маргарите 
Кожине (р. 1925) и писан је с намером да 
послужи упознавању – пре свега домаће 
лингвистичке јавности – са делатношћу 
професора Маргарите Николајевне Кожине, 
оснивача и лидера стилистичке школе која 
у Перму успешно делује већ 40-так година. 
Посебно се сагледава утицај те школе на 
развој (функционалне) стилистике у Србији.

1. Име Мар га ри те Ни ко ла јев не Ко жи-
не при па да лин гви стич кој на у ци, а 

њен жи вот је те сно по ве зан с Перм ским 
др жав ним уни вер зи те том (Ру си ја, град 
Перм), где је она про шла пут од ла бо ран та 
до ше фа ка те дре, про фе со ра, за слу жног1) 
на уч ни ка Ру ске Фе де ра ци је, за слу жног 
про фе со ра Перм ског др жав ног уни вер-
зи те та (уве ре ње бр. 2) и осни ва ча на уч не 
сти ли стич ке шко ле.

Мо же се ре ћи да шко ла М. Ко жи не 
тра је већ 40-так го ди на. Европ ска лин-

гви сти ка, на ро чи то она ис точ не про ве ни-
јен ци је, до бро је упо зна та са де лат но шћу 
Перм ске сти ли стич ке шко ле ко ја, и то 
ва ља на гла си ти, при па да ма ги страл ном 
то ку раз во ја на у ке (Ко тю ро ва 2005). Ме-
ђу тим, срп ска лин гви стич ка јав ност (због 
спе ци фич них окол но сти ко је су већ опи-
са не у: Сто ја но вић 1996, Сто я но вич 1997, 
Сто ја но вић 2002) ма ње је упо зна та са на-
уч ним ре зул та ти ма М. Ко жи не и ње них 
уче ни ка. Сто га је и циљ овог ра да да се, 
баш по во дом ју би ле ја2), са оп шти не што 

1) „Заслужни научник“ и „заслужни професор“ су титуле у бившем С С С Р  и данашњој 
Русији.

2) Ове године Маргарита Кожина навршава 80 година живота и 60 година плодотворног 
рада на Пермском државном универзитету.
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ви ше ин фор ма ци ја о во де ћој ру ској шко-
ли функ ци о нал не сти ли сти ке, ука же на 
срп ску ре цеп ци ју ра до ва М. Ко жи не (по-
себ но у до ма ћој ру си сти ци и ср би сти ци) 
и од ме ри ути цај ру ске шко ле на раз вој 
(функ ци о нал не) сти ли сти ке на на шим 
про сто ри ма.

Про бле ма ти ка у ово ме ра ду по ста је 
још ак ту ел ни ја кад се узме у об зир чи ње-
ни ца да је сре ди ном 90-тих го ди на у срп-
ској оп штој лин гви сти ци би ло по ку ша ја 
да се сти ли сти ка пот пу но мар ги на ли зу је, 
од но сно све де на не ка кву (нео)ре то ри ку 
и/или екс про при ја ци јом ње ног пред ме та 
под ве де под лин гво праг ма ти ку (о то ме је 
већ са оп ште но у: Сто я но вич 1997а). По ка-
за ће мо да су те ма ни пу ла ци је са сти ли-
сти ком јед но стра не (ува жа ва ју углав ном 
ан гло сак сон ске тра ди ци је), пре у ра ње не и 
бр зо пле те, од но сно по ли тич ки зло на мер-
не пре ма лин гви стич ким тра ди ци ја ма са 
Ис то ка. Ис по ста ви ће се, ка ко ће мо ка сни-
је ви де ти, да функ ци о нал на сти ли сти ка 
на Ис то ку (без об зи ра на ин сце ни ра ну 
ње ну „кри зу“) оста је жи ва и здра ва, на-
ста вља ју ћи у Пер му (и дру где) свој пло-
до твор ни раз вој.

2. До са да је о ли ку и де лу Мар га ри-
те Ко жи не на стра ни ца ма во де ћих 

ме ђу на род них ча со пи са за сти ли сти ку 
на пи са но до вољ но (уп.: Ко тю ро ва 1995, 
2005). Ипак, про сеч ном до ма ћем чи та о цу 
ду жни смо да ба рем по ме не мо основ не 
по да та ке о зна чај ном ру ском на уч ни ку.

Ро ђе на је 1. ав гу ста 1925. го ди не у ма лом 
урал ском гра ду Ки шти му. По за вр шет ку 
фи ло ло шког фа кул те та на Перм ском др-
жав ном уни вер зи те ту, ма ги стар ских сту-

ди ја у скло пу Ин сти ту та за лин гви сти ку 
А Н С С СР  (Ле њин град ски од сек) и успе шне 
од бра не кан ди дат ске ди сер та ци је у Ин-
сти ту ту за ру ски је зик А Н С С СР  (Мо сква) 
вра ћа се на Перм ски уни вер зи тет.

Пу них 60 го ди на она пло до твор но ра-
ди на Перм ском уни вер зи те ту, про шав ши 
пут од мла дог на став ни ка до про фе со ра и 
ше фа Ка те дре3) за ру ски је зик и сти ли сти-
ку. На уч на ин те ре со ва ња М. Н. Ко жи не 
на ста ју под ути ца јем ра до ва ака де ми ка 
В. В. Ви но гра до ва, Л. В. Шчер бе, проф. 
Г. О. Ви но ку ра и на уч ни ка Пра шке шко ле 
В. Ма те зи ју са, Б. Ха вра не ка, К. Ха у сен бла-
са и дру гих. Као глав ну пре крет ни цу М. Н. 
Ко жи на из два ја ди ску си ју о про бле ми ма 
сти ли сти ке во ђе ну на стра ни ца ма ча со-
пи са „Во про сы язы ко зна ния“ (1954–55) и 
ча со пи са „Во про сы ли те ра ту ры“ (1959).

Мар га ри та Ни ко ла јев на Ко жи на раз ви-
ја функ ци о нал ни пра вац у лин гви сти ци, 
пре све га – функ ци о нал ну сти ли сти ку 
као за себ ну на уч ну ди сци пли ну, чи јем 
за сни ва њу и афир ма ци ји до при но се број-
ни ра до ви ауто ра, укљу чу ју ћи це лу се ри-
ју мо но гра фи ја. У књи зи К осно ва ни ям 
функ ци о на ль ной сти ли сти ки (Пер мь, 
1968) – у вре ме не при ко сно ве не вла да ви-
не струк тур не лин гви сти ке – екс пли ци ра 
се иде ја функ ци о нал ног про у ча ва ња објек-
та у лин гви сти ци, од ре ђу је ста тус но ве 
на уч не лин гви стич ке ди сци пли не, ње но 
ме сто у кру гу лин гви стич ких и срод них 
ди сци пли на, њен пој мов ни и ка те го ри јал-
ни апа рат. Про фе сор Ко жи на на гла ша ва 
ди на мич ки аспект функ ци о нал ног сти ла 
и пред ла же ње го во про у ча ва ње с по зи ци-
ја лин гви сти ке го во ра („ре че вед че ский 
под ход“).

3) У октобру 2004. године Катедра за руски језик и стилистику је обележила 80 година 
свога постојања. Централно место у научним истраживањима Катедре представља 
опис научног функционалног стила, што чини њен заштитни знак у лингвистичком 
свету.
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У мо но гра фи ји О спе ци фи ке ху до же-
ствен ной и на уч ной ре чи в аспек те функ-
ци о на ль ной сти ли сти ки (Пер мь, 1966) 
про фе сор Ко жи на на гла ша ва да ово или 
оно је зич ко сред ство за ни ма ис тра жи ва ча 
у сфе ри функ ци о нал не сти ли сти ке „не 
са мо по се би, не го упра во у од но су на 
са др жај ко ји се њи ме из ра жа ва: ка ко и 
ко ли ко га оно из ра жа ва. Сто га у пр ви 
план до ла зи ис тра жи ва ње не то ли ко об-
ли ка (је зич ких је ди ни ца са мих по се би) 
ко ли ко њи хо вих зна че ња, ни јан си тих 
зна че ња у го во ру у ве зи са са др жа јем ко-
ји се екс пли ци ра – уоп ште ‘се ман тич ки’ 
план го во ра на свим ње го вим ни во и ма“ 
(стр. 25; уп.: Ко тю ро ва 1995: 339). Тим 
ис тра жи ва њем у пој мов ни апа рат функ-
ци о нал не сти ли сти ке уво де се пој мо ви 

„умет нич ко-сли ко ви та го вор на кон кре ти-
за ци ја“ као спе ци фи кум по ет ског је зи ка и 

„пој мов на ко кре ти за ци ја“, ко ја је од ли ка 
је зи ка на у ке. На да ље, Ко жи на по сту ли ра 
фун да мен тал ни по јам „си стем ност го вор-
ног сти ла“ (си стем но сть ре че во го сти ля) 
и об ја шња ва га као си стем ност по себ не 
вр сте: по при ро ди функ ци о нал на, а не 
си стем ско-је зич ка. Још пре 35 го ди на М. 
Ко жи на је за бе ле жи ла да је „на у ка ак ту-
а ли зо ва ла но ви за да так – по тре бу да се 
ис тра жу је не са мо си стем ност (струк-
ту ра) је зи ка не го и си стем ност го во ра 
у ње го вом истин ском спе ци фи ку му“ (О 
ре че вед че ском аспек те лин гви сти че ских 
исле до ва ний и ре че вой си стем но сти функ-
ци о на ль но го сти ля. – Ис сле до ва ния по 
сти ли сти ке, вып. 2, Пер мь, 1970, стр. 23; 
уп.: Ко жи на 2002).

Уку пан број об ја вље них на уч них ра до-
ва про фе со ра Мар га ри те Ко жи не из но си 
око 170 је ди ни ца, а ме ђу њи ма и пр ви у Ру-
си ји уџ бе ник Сти ли сти ка рус ско го язы ка 
(3. изд. 1994), пре ве ден на ки не ски је зик.

Мо же се ре ћи да је М. Ко жи на по-
ступ но из гра ди ла це ло ви ту кон цеп ци ју 

функ ци о нал них сти ло ва, ко ја се те ме љи 
на ана ли зи огром не гра ђе ста ти стич ком 
ме то дом и пре фи ње ним са гле да ва њем се-
ман ти ке је зич ких је ди ни ца у тек сто ви ма 
раз ли чи тог ти па. Раз вој по ме ну те кон цеп-
ци је при вла чио је све ви ше и ви ше но вих 
по бор ни ка (уче ни ка). С јед не стра не, на-
ста је сти ли стич ка шко ла, с дру ге – кон цеп-
ци ја функ ци о нал них сти ло ва пре ра ста 
у те о ри ју функ ци о нал не сти ли сти ке. То 
је упра во онај ду бљи уну тра шњи су бјек-
тив ни про цес про жи ма ња иде ја ли де ра и 
ње го вих уче ни ка у је дин ству са ви дљи вим 
про це сом фор ми ра ња те о ри је као син те-
зе са др жа ја свих чла на ка, мо но гра фи ја 
и од бра ње них ди сер та ци ја, што и је сте 
истин ска на уч на шко ла. У кон крет ном 
слу ча ју, то је уни кат на сти ли стич ка шко ла 
про фе со ра М. Н. Ко жи не.

Не ко ли ко ре чи о са мој шко ли. Њен 
основ ни са став чи не 6 док то ра на у ка и 
23 кан ди да та на у ка (уп.: Ко тю ро ва 2005). 
Ор га ни зо ва ни тим на уч ни ка Перм ске шко-
ле спе ци ја ли зо вао се, од но сно по стао је у 
све ту по знат као цен тар за ис тра жи ва ње 
на уч ног функ ци о нал ног сти ла. Упра во из 
обла сти на уч ног сти ла сво је мо но гра фи је 
об ја вљу ју Ко жи на (1966, 1968, 1972, 1986), 
Ко тю ро ва (1983, 1988, 2005а), Са ли мов ский 
(1991, 2002), Да ни лев ская (1992), Лапп 
(1993), Бе дри на (1995), Тро ше ва (1999), Ба-
же но ва (2001), Ду ска е ва (2004). Осим то га, 
ту је и ви ше том на ко лек тив на мо но гра фи-
ја из обла сти те о ри је и исто ри је на уч ног 
сти ла (Очер ки ис то рии на уч но го сти ля 
рус ско го ли те ра тур но го язы ка ХVIII–XX 
вв., 1994, 1996, 1998), за тим 20 бро је ва збор-
ни ка за сти ли сти ку (нај ви ше је ра до ва 
о на уч ном сти лу – уп.: при каз Сол га ни-
ка у ча со пи су Styli sti ka Ш , 1994, Opo le), 8 
го ди шња ка те мат ског збор ни ка „Сте ре-
о тип но сть и твор че ство в тек сте“, где је 
основ на ру бри ка ре зер ви са на за на уч ни 
стил (не ко ли ко ре цен зи ја је об ја вље но у 
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Бу гар ској, за тим у Ми чи ге ну у Rus sian 
Lan gu a ge Jo ur nal, као и у ме ђу на род ном 
ча со пи су „Стил“, IV/2005). Сто га с раз ло-
гом на во ди мо ре чи проф. К. По по ва из 
Со фи је, ко ји ис ти че да је „Др жав ни уни-
вер зи тет у Пер му одав но по стао цен тар 
пло до твор них ис тра жи ва ња про бле ма 
на уч ног сти ла“ (цит. по: Ко тю ро ва 2005). 
Оди ста, од 1971. го ди не у Пер му те ма ти ка 
ди сер та ци ја (под мен тор ским ру ко вод-
ством М. Н. Ко жи не), ди плом ских и се ми-
нар ских ра до ва би ла је кон цен три са на на 
на уч ни функ ци о нал ни стил.

Ис тра жи ва ње на уч ног сти ла то ком 
90-тих го ди на ка рак те ри ше се ве ћим за-
о кре том ка функ ци о нал ној сти ли сти ци 
тек ста (по себ на па жња се по кла ња зна чењ-
ској стра ни на уч ног тек ста). Ин тен зив но 
се про у ча ва ју на уч ни тек сто ви с аспек та 
тек сту ал них ка те го ри ја (М. Н. Ко жи на, 
И. С. Бе дри на и др.), тек сту ал них је ди ни-
ца (Н. В. Да ни лев ская, Т. Б. Тро ше ва и др.), 
ком по зи ци је на уч ног тек ста (Е. А. Ба же но-
ва), жан ров ских од ли ка на уч них тек сто ва 
(В. А. Са ли мов ский), као и пу бли ци сти ке 
(Л. Р. Ду ска е ва).

Ти пич на од ли ка Перм ске шко ле при-
ли ком про у ча ва ња сти ли сти ке на уч ног 
тек ста (на ро чи то по след њих го ди на) је 
ин тер ди сци пли нар ни при ступ, за сно ван 
на при ме ни ком плек сних ме то да (с ослон-
цем на на у ку о на у ка ма, ког ни тив ну и 
пси хо ло ги ју ства ра ла штва, пси хо ло ги ју 
ко му ни ка ци је, лин гво со ци оп си хо ло ги ју 
и др.). Мо жда је баш због то га у са вре-
ме ној сти ли сти ци на уч ног тек ста ак ту ел-
на про бле ма ти ка екс тра лин гви стич ких 
фак то ра.

Ве ли ки по ду хват из да ва ња Сти ли-
стич ког ен ци кло пе диј ског реч ни ка ру ског 
је зи ка (под ре дак ци јом М. Н. Ко жи не) 
окон чан је ве ли ком за слу гом струч ња ка 
Перм ске шко ле 2003. го ди не. Реч ник има 
си стем ско-те о риј ски ка рак тер и пред ста-

вља сво је вр сни ком пен ди јум из сти ли-
сти ке.

Као што смо до сад мо гли ви де ти, 
функ ци о нал на сти ли сти ка у Пер му у 
са вре ме ном тре нут ку уоп ште ни је у 
кри зи. На про тив, она је жи ва и здра ва и 
пло до твор но се раз ви ја.

Не ма ве ће по тре бе да се ов де за др жа-
ва мо на ус пе си ма про фе со ра М. Ко жи не 
и ње них уче ни ка (ши ре о то ме в. у: Ко-
тю ро ва 1995, 2005; ме ђу на род ни ча со пис 
Stylistyka, Опо ле, VI/97). Ов де из не те ин-
фор ма ци је (и ли те ра ту ра на кра ју ово га 
ра да) до во љан су оквир за то да се са да 
окре не мо пи та њу ре цеп ци је ра до ва М. Ко-
жи не и ње них уче ни ка у срп ској сре ди ни. 
Ти ме ће мо, у пр вом при бли жа ва њу, мо ћи 
да про це ни мо до при нос Перм ске шко ле 
укуп ном раз во ју (функ ци о нал не) сти ли-
сти ке у Ср би ји.

3. Без пре тен зи ја на све ко ли ку ис цр-
ност, освр ну ће мо се на срп ску ре-

цеп ци ју ра до ва пред став ни ка Перм ске 
шко ле у лин гви стич кој ру си сти ци и ср-
би сти ци (сер бо кро а ти сти ци). Са свим 
је оче ки ва но да је про дор сти ли стич ких 
иде ја са Ис то ка ја че из ра жен у до ма ћој 
ру си сти ци не го у ср би сти ци.

3.1. Већ у пи о нир ском ис тра жи ва њу о 
на уч ном функ ци о нал ном сти лу Ста мен ке 
Ра дић (1982) бе ле жи мо ути цај ра до ва М. 
Ко жи не и М. Ко тју ро ве на по сту ли ра ње 
те о риј ских ста во ва ауто ра. Упро шће но ре-
че но, С. Ра дић у те о риј ском одељ ку сво је 
ди сер та ци је (стр. 8–22) при хва та на уч ни 
ауто ри тет ли де ра Перм ске шко ле: „M. N. 
Ko ži na, ko ja je ve o ma de talj no pro u ča va la 
na uč ni stil …“ (стр.15) или „Mi de li mo mi-
šlje nje i obra zlo že nje M. N. Ko ži ne da je u 
na uč nom sti lu ce lis hod no iz vr ši ti po de lu 
na pod sti lo ve, jer …“ (стр. 16). Уоч љи во 
је да С. Ра дић у оно вре ме ни је рас по ла-
га ла ве ћим бро јем ра до ва пред став ни ка 
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Перм ске шко ле. Ту пра зни ну на док на ди-
ће ру си ста Бран ко То шо вић, ка ко у ди сер-
та ци ји (1983) о мор фо ло ги ји гла го ла на 
ма те ри ја лу бе ле три стич ке ли те ра ту ре (у 
по ре ђе њу са оста лим стил ским ва ри је те-
ти ма – пре то че но ка сни је у мо но гра фи ју 
To šo vić 1995) та ко и у ка пи тал ном де лу 

„Funk ci o nal ni sti lo vi“ (1988).
За раз ли ку од С. Ра дић, про фе сор 

То шо вић не при хва та по ауто ма ти зму 
ауто ри тет Мар га ри те Ко жи не, не го по-
ле ми ше с ње ним ста во ви ма, не рет ко их 
не ги ра, на ро чи то у по гле ду при ме не ди-
хо то ми је4) „је зик-го вор“ на про бле ма ти ку 
функ ци о нал них сти ло ва. У том сми слу, 
ка рак те ри стич на је опа ска: „Ti me što u to-
ku obra zo va nja F-sti lo va po sto ji fa za u ko joj 
se ak tiv nost od vi ja na ni vou je zi ka, na svoj 
na čin po tvr đu je da FS ni je is klju či vo go vor na 
ka te go ri ja, ka ko to ne ki sma tra ju (na ro či to 
Ko ži na), već je i je zič ka“ (To šo vić 1988: 74–75; 
ис ти ца ње је на ше. – А.С.). То шо ви ћу ов де 
сме та, нај ве ро ват ни је, то што је Ко жи на 
цео свој жи вот и рад у сти ли сти ци по-
све ти ла уте ме ље њу лин гви сти ке го во ра 
(ре чевéде ние), док је про фе сор То шо вић 
од кра ја 80-тих го ди на па на о ва мо на сто-
јао да лан си ра сво је, ори ги нал но, ви ђе ње 
функ ци о нал не сти ли сти ке с по зи ци ја те-
о ри је5) ин фор ма ци ја. Ако оста ви мо по 
стра ни раз ли чи то схва та ње је зи ка и раз-
ли чи то раз ре ше ње пи та ња у ве зи са по ме-

ну том ди хо то ми јом, он да се мо же ре ћи да 
је Б. То шо вић у сво јим ра до ви ма у зна чај-
ном сте пе ну по пу ла ри сао и ува жа вао рад 
ли де ра Перм ске шко ле. Ра до ве оста лих 
пред став ни ка Перм ске шко ле То шо вић 
углав ном не по ми ње, јер су они из ван 
ауто ро вих ин те ре со ва ња.

По себ но тре ба на гла си ти да по сто ји 
мно штво кон тра стив них (ру ско-срп ских) 
ра до ва у ко ји ма се на ма те ри ја лу ра зних 
функ ци о нал них сти ло ва раз ма тра ју гра-
ма тич ка пи та ња, лек си ко ло шки и пре во-
ди лач ки про бле ми (Ала бу рић 1992; Бе-
ло ка пић 1991; Кат нић 1987; Ми лен ко вић 
1992; По ја тић 1983 и др. – ши ре о то ме в. 
у: Сто я но вич 2000; Сто ја но вић 2002). И у 
овим ра до ви ма зна ча јан осло нац пред ста-
вља ју ра до ви Мар га ри те Ко жи не, на че му 
се не ће мо по је ди нач но за др жа ва ти.

Ра до ви пред став ни ка Перм ске шко ле 
нај ви ше су за сту пље ни у ра до ви ма оних 
до ма ћих ру си ста ко ји се кон ти ну и ра но 
ба ве на уч ним функ ци о нал ним сти лом ру-
ског и срп ског је зи ка, а при том оства ру ју 
и ак тив ну на уч ну са рад њу6) са Перм ском 
шко лом. Та кав је при мер про фе со ра Ан-
дре ја Сто ја но ви ћа, ко ји се у Ср би ји већ 
че тврт ве ка ба ви сти ли сти ком на уч ног 
тек ста (уп.: Сто ја но вић 2002). Од по чет ка 
80-тих го ди на до да нас, ра до ви Сто ја но-
ви ћа про же ти су иде ја ма Перм ске шко-
ле, због че га ње га мо же мо сма тра ти или

4) У вези с поменутом дихотомијом Тошовић заступа став: „Mi, takođe, smatramo da F-
stilovima ne treba pristupati kao pojavama koje treba dovoditi u vezu sa jezikom ili govorom, 
već ih treba razmatrati kao fenomene sa jezičkom determinacijom i govornom realizacijom“ 
(Tošović 1988: 42). По таквом поимању, Тошовић је остао веран идејама структурализма 
и иманентној теорији језика.

5) Уп.: „ F-stilistika mogla bi se nazvati i naukom o načinima prenošenja informacije posebnim 
jezičkim podsistemima za posebne oblasti čovjekove aktivnosti“ (Tošović 1988: 6; в. поглавље 
на истом месту, стр. 97–168).

6) Уговор о билатералној међународној научној сарадњи (на неодређено време) између 
Катедре за руски језик и стилистику Филолошког факултета у Перму (шеф М. П. 
Котјурова) и Катедре за стране језике Пољопривредног факултета у Београду (шеф А. 
Стојановић) потписан је 1998. године.
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уче ни ком или спољ ним са рад ни ком те 
шко ле. По себ но им по ну је то што Сто ја но-
вић у те мат ским перм ским збор ни ци ма 
(Сте ре о тип но сть и твор че ство в тек-
сте, 1998–2004) не са мо да ре про ду ку је 
иде је про фе со ра М. Ко жи не и ње них 
уче ни ка, не го и по сту ли ра вла сти те7) те-
о риј ске ста во ве о је зи ку и сти лу. У прак-
тич ној ана ли зи про бле ма сте ре о тип но сти 
Сто ја но вић ана ли зи ра ис кљу чи во срп ске 
на уч не тек сто ве, чи ме се на том по љу уне-
ко ли ко на док на ђу је тра ди ци о нал на не ак-
тив ност до ма ћих ср би ста. Под ути ца јем 
перм ских струч ња ка Сто ја но вић за по чи-
ње ди ја хро на функ ци о нал но-сти ли стич ка 
ис тра жи ва ња на ма те ри ја лу срп ског је зи-
ка (ши ре о то ме: Сто ја но вић 2002).

3.2. Са рад ња са Перм ском шко лом бла-
го твор но је ути ца ла на по је ди не до ма ће 
ср би сте. Ов де тре ба по ме ну ти ко ло сал ни 
до при нос проф. Ми ло са ва Ж. Чар ки ћа, 
струч ња ка за фо но сти ли сти ку сти ха. Ње-
го вом агил ном са рад њом са сти ли сти ча-
ри ма из Пер ма, Опо ла и Гра ца по кре нут 
је у Бе о гра ду 2002. го ди не го ди шњак 

„Стил“ – ме ђу на род ни ча со пис за лин гви-
стич ку и књи жев ну сти ли сти ку, ре то ри ку, 
ана ли зу дис кур са и срод не ди сци пли не 
(глав ни и од го вор ни уред ник Ми ло сав 
Ж. Чар кић). Ре дак ци ја ча со пи са оку пља 
зна чај на име на у све ту сти ли сти ке: М. Н. 
Ко жи на (Перм), М. Је ли нек (Бр но), Ст. 
Гај да (Опо ле), Б. То шо вић (Грац), М. Л. Га-
спа ров (Мо сква) и др. Ти ме је по стиг ну то 
да и Бе о град по ста не је дан од цен та ра за 
не го ва ње и по пу ла ри са ње сти ли стич ке на-
у ке. Ина че, ср би ста М. Чар кић упо знат је 
од ра ни је са ра до ви ма Мар га ри те Ко жи не, 
што је по ка за но и у ње го вој књи зи Увод у 
сти ли сти ку (2002).

Ра до ве М. Ко жи не ни је мо гао да ми-
мо и ђе ни ср би ста Ра до је Си мић. Иако 
ни ка да ни је имао (или ни је же лео да има) 
ши ри увид у сти ли стич ку ли те ра ту ру са 
Ис то ка, Си мић је у уџ бе ни ку Сти ли сти-
ка срп ског је зи ка (2000) био при ну ђен 
да на два-три ме ста по ме не име ли де ра 
Перм ске шко ле. У сво јој књи зи са ам би ци-
о зно сро че ним на сло вом Осно ви те о ри је 
функ ци о нал них сти ло ва (2002), про фе сор 
Си мић шкр то по све ћу је ру ској сти ли сти-
ци све га 6–7 стра ни ца ма њег фор ма та. Ту, 
у одељ ку „Уте ме љи ва чи – Ру ска шко ла“ 
(стр. 32–38), уз име В. В. Ви но гра до ва и 
со вјет ске гер ма ни сти це Ј. Ри зел, сто ји и 
не ко ли ко ре да ка о де лат но сти Мар га ри те 
Ко жи не (стр. 36–38). И то је, по ми шље-
њу Си ми ћа, све што има зна чај ни је да 
се ка же о ру ској шко ли функ ци о нал не 
сти ли сти ке (при том уз кри тич ке то но ве). 
Та ко оскуд на8) ли те ра ту ра ко јом рас по ла-
же Си мић ни је до вољ на ни да се са ста ви 
про се чан чла нак (а ка мо ли књи га!) на 
те му „Осно ви те о ри је функ ци о нал них 
сти ло ва“. Баш због не у пу ће но сти у ру-
ску сти ли стич ку ли те ра ту ру, про фе сор 
Си мић ће, као за ме ну за вла сти то не сна-
ла же ње у сти ли сти ци, из ре ћи па у шал ну 
по зи тив ну оце ну: „Ру ска шко ла је у сва-
ком слу ча ју да ла нај ве ћи до при нос раз во ју 
функ ци о нал них ис тра жи ва ња је зи ка, и 
функ ци о нал не сти ли сти ке као по себ не 
ди сци пли не“ (Си мић, Јо ва но вић 2002: 
37; ис ти ца ње је на ше. – А.С.).

По пут ср би сте Си ми ћа, скром не ин-
фор ма ци је о де лат но сти Перм ске шко ле 
(углав ном пре ко се кун дар не пре вод не ли-
те ра ту ре) има и Но во Ву ко вић. У књи зи 
Пу те ви сти ли стич ке иде је (2000) аутор 
је пред ви део и оде љак „Функ ци о нал на 

7) Властиту теорију аутор постулира у: Stojanović 1999; Стојановић 2004, 2004а.
8) Професор Симић је познат у лингвистичком свету као аутор који „нема времена“ да 

чита радове својих научних претходника, па неретко креће у стилистици „од нуле“. На 
ту околност скретали смо пажњу у: Стојановић 2002: 98.
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сти ли сти ка“. Ту се име Мар га ри те Ко жи-
не спо ми ње све га два пу та, али без по-
зи ва ња на би ло ко ји ру ски рад (ни је дан 
рад М. Ко жи не ни је на ве ден ни у спи ску 
ли те ра ту ре на кра ју књи ге). Уме сто то га, 
сти ли сти чар Ву ко вић (уз ре цен зент ски 
бла го слов Ра до ја Си ми ћа и Ми ло ша Ко ва-
че ви ћа) упу ћу је на Ко жи ну кроз ци тат из 
књи ге Бран ка То шо ви ћа, што је тех нич ки 
из во дљи во, али је у кон крет ном слу ча ју 
по ма ло не при ме ре но. За ни мљи ва је сто га 
па у шал на оце на о со вјет ској шко ли функ-
ци о нал не сти ли сти ке, ко ја се прак тич но 
сво ди на три пред став ни ка. Уп.: „Ina če, 
de fi ni sa nje sti la kao funk ci o nal no sti li stič ke 
ka te go ri je ima lo je re la tiv no dug put … Tim 
pro ble mom naj vi še se ba vi la so vjet ska ško la 
funk ci o nal ne sti li sti ke, a na ro či to Vi no gra-
dov, M. N. Ko ži na i V. P. Mu rat“ (Vu ko vić 
2000: 114).

Нај зад, у срп ској ре цеп ци ји ра до ва 
Мар га ри те Ко жи не и ње них уче ни ка има 
и екс трем них слу ча је ва. Је дан од тих „би-
се ра“ ми смо на зва ли „еко ло шки ин ци-
дент Ду шке Кли ко вац“. Реч је о мла дом 
ан гли сти, уче ни ци екс тре ми сте9) Р. Бу гар-
ског, ко ја је на по чет ку X XI  ве ка (тач ни је, 
2004. го ди не) од лу чи ла да у до ма ћем ча-
со пи су „Књи жев ност и је зик“ (бр. 1–2) 
об ја ви чла нак под ам би ци о зним на зи вом 

„О на уч ном функ ци о нал ном сти лу“. Као 
ан гли ста, Кли ко вац је мо ра ла да зна да 
функ ци о нал на сти ли сти ка ни је ан гло сак-
сон ска лин гви стич ка док три на10), не го је 
она нај ви ши спрат у ис тра жи ва њу је зи ка 

на Ис то ку (пре све га у Ру си ји, у Перм ској 
шко ли). Осим то га, на свом рад ном ме сту 
(на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду) 
Кли ко вац је лич но мо гла да упо зна до ма-
ће11) ру си сте ко ји се де це ни ја ма ба ве на-
уч ним функ ци о нал ним сти лом срп ског 
је зи ка. Уме сто то га, у ма ни ру Р. Бу гар ског, 
Кли ко вац о те о риј ско-ме то до ло шким 
аспек ти ма „на уч ног функ ци о нал ног сти-
ла“ пи ше та ко да не по ме не ни је дан из вор-
ни рад са Ис то ка (ни јед ног пред став ни ка 
Перм ске шко ле, ко ја се ина че спе ци ја ли-
зо ва ла у све ту за про у ча ва ње упра во на-
уч ног функ ци о нал ног сти ла). И ви ше од 
то га, у сво ме из ла га њу Кли ко вац упу ћу је, 
гле чу да, на ра до ве оних ан гли ста ко ји се 
функ ци о нал ном сти ли сти ком (и на уч ним 
сти лом) или ни ка да ни су ни ба ви ли (ан-
гли ста В. По ло ви на, Р. Бу гар ски, исто ри-
чар срп ског је зи ка М. Лу ко вић и др.) или 
су ње ни отво ре ни про тив ни ци (екс тре ми-
ста Р. Бу гар ски – о то ме је са оп ште но у: 
Сто ја но вић 1996, 2002, Сто я но вич 1997а). 
То ли ка нео ба ве ште ност и/или не тр пе љи-
вост пре ма на уч ним прет ход ни ци ма са 
Ис то ка (и до ма ћим ру си сти ма ко ји де це-
ни ја ма про у ча ва ју на уч ни функ ци о нал ни 
стил ру ског и срп ског је зи ка) пред ста вља 

„еко ло шки ин ци дент“, од но сно штет ни 
на нос у срп ској кул ту ри.

4. На кра ју, о срп ској ре цеп ци ји ра до-
ва про фе со ра М. Ко жи не и ње них 

уче ни ка мо же мо кон ста то ва ти сле де ће. 
По твр ђу је се на ша оп шта прет по став ка 

9) О екстремизму и научној нетолерантности англисте Ранка Бугарског говорили смо у 
већем броју наших радова. Изрицање такве оцене није пука етикета, него се она базира 
на практичној анализи радова тог аутора.

10) Млади англиста у своме раду не разликује, чак, ни појмове „језик струке“ и 
„функционални стил“, који припадају различитим (научно непомирљивим) 
лингвистичким доктринама. О томе је нашироко писано у: Стојановић 1996.

11) Ученица Р. Бугарског не жели да чита ни упозорења домаћих русиста о томе да се у 
„SSSR-u ovim … pitanjima (stilističkim – A.S.) bavilo i bavi više stručnjaka nego bilo gdje u 
svijetu …“ (Tošović 1988: 29).
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о то ме да је про дор сти ли стич ких иде ја са 
Ис то ка ја че из ра жен у до ма ћој ру си сти ци 
не го у ср би сти ци. У срп ској лин гви стич-
кој јав но сти при су тан је за до во ља ва ју ћи 
сте пен ре цеп ци је ра до ва про фе со ра М. Н. 
Ко жи не, што се не мо же кон ста то ва ти и за 

ра до ве ње них уче ни ка. Све у куп ни до при-
нос Мар га ри те Ко жи не и Перм ске шко ле 
раз во ју (функ ци о нал не) сти ли сти ке у Ср-
би ји је им по зан тан, има ју ћи у ви ду на ше 
ви ше де це ниј ско за о ста ја ње за во де ћим 
сти ли стич ким то ко ви ма.

 summary
 Σ Con tri bu tion of Mar ga ri ta Ko zi na and Perm Styli stic School to De ve lop ment

of Stylistics in Ser bia

This pa per is a con tri bu tion to the an ni ver sary of the pro fes sor Mar ga ri ta Ko zi na (1925–) 
the fo un der and pro mi nent le a der of the Perm Styli stic School. For the first ti me the 
contribu tion of the Perm School to the de ve lop ment of (fun cti o nal) styli stics in Ser bia 
has been re cog ni zed in the Ser bian lin gu i stics. It is sta ted that the Ser bian re cep tion of the 
Perm School re pre sen ta ti ves’ pa pers is mo re sig ni fi cant with ho me lin gu ists de a ling with 
the Rus sian lan gu a ge than with the ones de a ling with the Ser bian lan gu a ge.
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