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ЕТНОЛОГ 
ДР ВИДОСАВА НИКОЛИЋСТОЈАНЧЕВИЋ 

Недавно  нас  је  заувек  напустила  колегиница  др  Видосава НиколићСтојанче 
вић,  научни  саветник Етнографског института Српске академије наука и уметно 
сти. Тешко је да се у сажетом обиму прикаже допринос колегинице В. Стојанчевић 
нашој  науци.  Четрдесет  година  је  провела  у  Институту  вредно  радећи  на  изв 
ршавању институтских, пре свега, пројекатских задатака; активно је сарађивала са 
многим  установама,  и  појединцима  у  земљи  и  у  иностранству,  а  библиографија 
њених  радова,  укључујући  три  књиге,  износи  око  200  библиографских  јединица 
(упоредити са библиографијом В. НиколићСтојанчевић у прилогу овог броја Гла 
сника Етнографског института САНУ). Зато, нека ми је опроштено ако нешто изо 
ставим, у нади да ће ме остале колеге које буду говориле о Види Стојанчевић до 
пунити. 

Почећу сећањем на колегиницу Виду из наших заједничких студентских дана. 
Била је то једна екскурзија студената етнологије којом приликом нас је обасипала 
шалама, износећи своја искуства са испитâ, које је успешно полагала. Ми, тек по 
сели студентске клупе, пажљиво смо, с решпектом, слушали неколико година ста 
рију колегиницу, тада стипендисту Етнографског института, чији је стални сарад 
ник колегиница Стојанчевић постала 1950. године. 

Још као  студент,  а  и  када  се запослила, ревносно  је пратила домаћу и страну 
литературу,  бавећи  се  библиографским  и  преводилачким  радом.  Своје  критичке 
осврте  са  међународних  (Париз, Москва, Брно итд),  и  домаћих научних  скупова 
којима  је  присуствовала  саопштавала  је  на  пленарним  седницама  Института,  и 
објављивала у едицијама Института, и у другим научним и стручним часописима, 
као и приказе актуелних публикација. 

Научни опус Виде Стојанчевић је изузетно богат и разноврстан. Бавила се пр 
венствено етнологијом Срба, а делом и других народа и етничких заједница (Чеси, 
Словаци, Шиптари, Роми). Могло би се рећи да је мало појава из етничке прошло 
сти  и  културе  села,  као  и  неких  већих,  или  мањих  градских  средина  у  Србији 
(Крушевац, Ваљево, Ниш, Лесковац, Бабушница итд), које није захватила својим 
проучавањима. 

У почецима  свог научног деловања Вида НиколићСтојанчевић огледала  се у 
истраживањима ношње, породичне задруге, веровања,, а и новијег народног ства 
ралаштва  (из  периода Другог  светског рата и изградње  земље). Имала  је видног 
учешћа  у  испитивањима  акултурацијских  процеса  у  Србији,  изазваних  друштве 
ним променама и индустријализацијом, а то  је годинама био један од приоритет 
них задатака у раду Института. Занимала се и за проблеме колонизације и лими
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трофних српских области, као и за питања човекове животне средине, које је по 
сматрала  са  етнолошког  становишта.  Евидентна  су  и  њена  залагања  у  области 
проучавања традиционалне, народне медицине, о чему ће данас, овде, бити више 
речи, док се установама брака, породице и сродства колегиница Стојанчевић нај 

интензивније бавила последње деценије свога рада. 

На Конгресу историчара – Охрид 1969. године 

Вида  Стојанчевић  је  проучавања  заснивала,  у  многоме,  на  својим  теренским 
записима. Била је врстан теренац. Испитанику је прилазила с лакоћом, и њој свој 
ственим смислом за комуникацију, а то знају колеге које су са њом боравиле на те 
рену. Пропутовала је, "препешачила", како је говорила, многим подручјима Срби 
је:  кроз  шумадијска  села  и  села  колубарског  рударског  басена,  а  и  кроз  насеља 
предвиђена за измештање услед изградње Хидроелектране Ђердап; испитивала је 
на  Косову  и  Метохији  (Подрим,  Сретачка  Жупа,  Призрен),  у  приградским 
насељима Крушевца, у Рађевини, у Подгорини ... Најдуже је боравила у југоисточ 
ној Србији (топлички крај, лужнички крај), да би у Врањском Поморављу (у обла 
сти са око 130 насеља), више година, упорно и систематично радила на истоиме 
ној, комплексној монографији, својој докторској дисертацији, коју је објавила Срп 
ска академија наука и уметности.
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Колегиница Стојанчевић спада у ред оних етнолога који у истраживањима оби 
лато користе  објављену и необјављену писану  грађу. Да  тај материјал и није ко 
ментарисала у својим радовима, а јесте, већ самим његовим сакупљањем, класиф 
иковањем  и  објављивањем  дала  је  драгоцени  прилог  историјској  етнологији. 
Срећући је позних 60их година у Архиву Србије знала је с усхићењем да образла 
же предности докумената у истраживачком поступку. Откривала ми је, приликом 
тих сусрета, вредности архивских извора XIX века о српском селу и његовим ста 
новницима тога времена, подстицала ме је да је следим у тим испитивањима, до 
казујући  не  само  своју  убеђеност  у  њихову  корисност,  већ  и  колегијалност,  и 
спремност да помогне. 

Није могла да одоли ни књижевном делу као изворишту података. О томе све 
доче њене прецизне анализе текстова наших прозних писаца, реалиста Иве Андри 
ћа, Стевана Сремца и Боре Станковића. У њима  је проналазила потврде за своја 
закључивања о социокултурним и етнопсихичким одликама нашег света из "пре 
ка",  али и  са  југа Србије, који  је вековима под Османлијама усвајао оријентални 
колорит у свој животни миље, начин понашања и фолклор. Тако, валоризујући за 
слуге  Боре  Станковића  у  осликавању  Врањанаца,  В.  Стојанчевић  констатује  да 
овај писац не само што пружа "обиље елемената традиционалне културе" станов 
ника  ове  оријентализоване  вароши,  већ  истиче  и  чињеницу  да  "његова  жива, 
упечатљива и документована уочавања динамике и трансформације старобалкан 
ске  варошке  културе  и  менталитета  на  историјској  прекретници  јужних  српских 
крајева после 1876. године" чине значајни допринос нашој етнологији.  (В.  Сто 
јанчевић , Традиционална култура Врања на прелому два века у делима Борисава 
Станковића, Гласник Етнографског института САНУ XXV, Београд 1976, 146). 

Вида Стојанчевић је као извор користила и илустрацију, цртеж и фотографију, 
тежећи да аутентичне призоре из живота села, или детаље из материјалне културе 
становника, које је и сâма снимала, у што већем броју уклопи у своје радове. Тако 
је, на пример, у току приређивања рукописа монографије о Врањском Поморављу, 
принуђена да сажме текст, једном приликом, сва озарена изјавила: "Успела сам да 
провучем још неколико снимака, штета је да се не објаве!". 

Говорећи  о  методолошкој  оријентацији  Виде  НиколићСтојанчевић  важно  је 
поменути да  је високо ценила научни допринос Јована Цвијића и његових сарад 
ника. Трагајући за њиховим још необјављеним рукописима, неке од тих текстова 
који се односе на Јадар и Рађевину, пронашла је и објавила у једном од Академи 
јиних издања, што је још један њен прилог науци. Мада остајући верна антропоге 
ографском правцу, као познавалац историјских извора упоредо је примењивала и 
компаративноисторијски приступ. 

Резултате својих проучавања саопштавала је и публиковала започињући их са 
излагањима  етнодемографских  процеса  код  испитиваног  становништва.  У  том 
контексту, имајући у виду привредногеографске, друштвене и историјске факторе 
који су изазивали те процесе, проблеме је захватала свеобухватно, повезујући по 
јаве, тражећи и налазећи њихову међусобну узрочнопоследичну везу, а све то да 
би, с једне стране, доказала неминовност смењивања наслеђеног и новоприхваће 
ног у култури, а с друге стране, истакла континуитет неких традицијских феноме 
на до у савременост.
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Тако  је брак, породицу и сродство посматрала временски развојно, а истовре 
мено и  као  комплекс појава из међупородичних,  и  социјалних односа  у  селу  као 
заједници, који су се рефлектовали и на духовну сферу живота његових становни 
ка. У  том  смислу,  у  својој  последњој књизи о породици у Ваљевској Подгорини, 
говорећи о старијем подгорском становништву, које је формирало специфичне ти 
пове  насеља,  В.  Стојанчевић  пише  да  су  задржали  "традиционалне  начине 
комуницирања породица унутар села, као друштвене целине", да би утврдила трај 
ност традиције "не само у међусобним породичним везама", већ и у "друштвеним 
обичајним  контактима".  (В.   Стојанчевић ,  Породица  у  Подгорини  у  процесу 
формирања типова насеља и традиционалних система друштвених комуникаци 
ја  (до  краја  XIX  и  почетком  XX  века),  Посебна  издања  историјског  архива  9, 
Ваљево 1995, с. 7). 

И на крају,  још само неколико речи: свестрани етнолог, даровити истраживач 
привржен струци, научни прегалац који се залагао за видно место етнологије у ин 
тердисциплинарним проучавањима; као сарадник и колега добронамерна, срчана, 
самосвојна и предузимљива, а нада све, спонтана и духовита, таква је била Видо 
сава! Не можемо је заборавити ни као личност, ни као стручњака који је обележио 
један период у развитку српске етнологије. 
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