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Сребрица Кнежевић 

НАРОДНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА У ИСТРАЖИВАЧКОМ И НАУЧНОМ 

ОПУСУ ДР ВИДОСАВЕ СТОЈАНЧЕВИЋ 

Прва  жена  доктор  етнолошке  науке 1  бавила  се  непрекидним  истраживачким 
радом пуних пет деценија. Од првих дана, када  је као стипендиста Етнографског 
института САНУ, године 1947, кренула на теренска истраживања, читав свој рад 
ни век, а затим и последњих девет година у пензији, није престајала да се бави на 
учном проблематиком. Увек је била орна за рад. Имала је пуно планова, као да је 
још  неколико  деценија  пред њом. Оптимиста  по  природи,  чак  и  у  току болести, 
шалила се на свој рачун: "Нисам још завршила све што сам планирала да урадим", 
говорила би. Жарко је желела да прионе на посао сређивања грађе сакупљене пре 
много година у Призрену. На жалост, та жеља јој се није испунила. 2 

Богат  и  разноврстан  научни  опус  Виде Стојанчевић  (даље ВС)  представљају 
њених шест објављених књига, уз велики број расправа, студија, прилога, осврта, 
критика или приказа, што се из њене библиографије  (у прилогу урадила Милина 
ИвановићБаришић) може детаљно да сагледа. 

Обимно и  разноврсно стваралаштво ВС представљено  је  јавности непосредно 
по  њеној  смрти  у  нашем  најтиражнијем  листу  "Политика" 3  а  затим  на  научном 
скупу "Културноисторијска баштина југоисточне Србије" који је одржан у Лесков 
цу. 4  Том приликом говорила сам о целокупном стваралаштву др Видосаве Стојан 
чевић дајући портрет личности и одлике њеног научног рада. 5  Тада, са разлогом, 

1 Вида Николић, дипломирани етнолог одбранила је маја месеца 1964. године на Филозофском фа 
култету  у  Београду  докторску  дисертацију Врањско Поморавље  –  етнолошка испитивања, и постала 
први доктор етнологије у Србији. 

2 Видосава – Вида Стојанчевић преминула је 18. јула 1998. године у Београду и сахрањена по соп 
ственој жељи у кругу најуже породице. 

3  Сребрица   Кнежевић, Видосава Стојанчевић, Прва жена доктор етнолошких наука у Србији, 
Политика 04. 08. 1998, 23. 

4 Овај VI по реду научни скуп одржан је 8. и 9. октобра 1998. године у организацији Народног музе 
ја где је посебан део био посвећен успомени на Виду Стојанчевић. 

5 Сребрица   Кнежевић, Видосава Стојанчевић прва жена доктор етнологије – портрет личности 
и одлике њеног научног рада, Лесковачки зборник XXXIX, Лесковац 1999.
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нисам обухватила делатност ВС на пољу историје здравствене културе, пошто сам 
већ тада знала да ћу о том сегменту научноистраживачког рада ВС говорити на Ко 
меморативном скупу Етнографског института САНУ као  један од четири учесни 
ка. 6 

Истраживање у трајању од пола столећа 

Видосава  Николић  је  још  као  студент  била  запажена  од  својих  професора,  а 
исто  тако истицала  се  и међу  колегама  студентима по  трудољубивости,  сигурно 

сти,  слободи  мисли  и  акције.  Била  је 
непосредна и срдачна. Спремна за ша 
лу, насмејана. Озбиљна и предана када 
је време раду. 

Уљудна  и пажљива,  огромне  радне 
енергије и одличне физичке кондиције, 
као створена за теренског истраживача. 

Уживала  је  у  опчињености  својом 
струком и није допуштала да је у ономе 
што би предузела било ко омете. Одла 
зила је радо на самостална, а пуно пута 
је учествовала и у тимским истражива 
њима у разним областима наше земље. 

Умела је да искаже пажњу старцима 
и  старицама,  да  им  се  са  поштовањем 
обрати;  да  заинтересује  средовечне,  да 
привуче младе. Кад стигне у неки крај и 
упути се у нечију кућу око ње би се зачас 
окупили сви слободни укућани. Ускоро 
би, као позвани њеним звонким смехом 
пристигле и комшије а касније и многи 
сељани, па и они који су били познати 
као  лица  која  су  се  устручавала  пред 
страном особом. И, друштво би се пове 
ћавало, придошли су постајали опуште 
нији, разговор би постајао отворенији, и 
у групи казивачи су један другога кори 
говали, а Вида, етнолог – истраживач до 

лазила би до занимљивих података. На теренима на којима је истраживања обавља 
ла дуже времена, и где се враћала у више махова, временом је стицала пуно позна 
ника. Сазнавала  је  и  најинтимније ствари, које, како су пре тога мислили, никад 
никоме не  би  рекли. Поготову  оне које су се односиле на народну медицину, на 

6 Скуп одржан у Српској академији наука и уметности на дан 

Видаосава и Владимир Стојанчевић 
у Сићевачкој клисури 1966. године
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родне лекаре, видаре или бајалице које су се сâме криле а које су такође и њихови 
сељани тајили бојећи се прогона власти, због кажњивог надрилекарства. 

Одрицала се излазака и провода, иако је била отворена особа веома комуника 
тивне природе. Радије је бирала тишину свога радног кутка, где би сређивала гра 
ђу  са  терена,  упоређивала  је  са  подацима из  литературе,  или допуњавала  архив 
ским изворима. 

Поред  изразито  етнолошких метода, ВС  се  више од  осталих  етнолога  бавила 
архивским  истраживањима  поткрепљујући  своја  тврђења и  заснивајући  своје  за 
кључке на писаним документима. Неке од тема радиле смо заједно. Путовале смо 
заједно 7  на  теренска истраживања 8 ,  одлазиле и  саопштавале  резултате својих ис 
траживања на научним скуповима и симпозијумима у земљи и иностранству 9 . За 
једничке теме 10  су нас још више зближиле. 

Ако би требало да кажем у чему  је  заиста налазила задовољства, морала бих 
да именујем архиве. Са страшћу је понирала у писана документа и данима је тра 
гала  да  међу  старим  списима  пронађе  оне  интересантности  којима би  осветлила 
неки обичај и као етнолог протумачила појаве које до тада нисубиле обрађене. 

Ко не би нашао Виду у Етнографском институту кад је у Београду а није на путу, 
на неком терену, требало је само да оде до Карнеџијеве улице, до Архива Србије, 
где би  је нашао задубљену у прегледавању регеста или докумената. Када би про 
нашла интересантну документацију заборавила би на све остало. Ту сам је виђала 
из дана у дан 11  како нестрпљиво очекује да нам донесу документа. А тада, зароње 
на у списе, заборавила би на одмор. Кад бисмо најзад направиле паузу и изашле у 
хол. са усхићењем би причала шта је тог дана открила. И, признајем, и мене је за 
разила  понирањем  у  давнину,  међу  слова  и  папире    сведоке  прошлог живота и 
културе. 

У оно време није било многих помагала као данас. Нису код нас постојале ко 
пир машине, компјутери; све смо морале саме да ишчитавамо и руком преписује 
мо. Тек ван архива, у нашим радним просторима била је могућа употреба машине 
за куцање, чије клопарање у читаоници Архива би сметало осталим корисницима. 
Стога и Видина и неколико каснијих генерација знамо врло добро колико је то био 
мукотрпан и спор посао. 

7 Упознала сам је као старију колегиницу још првих дана мог доласка на факултет. Будући да сам 
као бруцош имала ту срећу да будем уз старије студенте на музеолошкој екскурзији са студентима II, III 
и IV године етнологије у Љубљани, то је била прилика да се спријатељимо. После ове прве, следиле су и 
многе друге када смо често бивале заједно. 

8 Касније сам и ја још као студент била укључена у пројекте Етнографског института САНУ и уче 
ствовала на теренским истраживањима. 

9 На многобројним скуповима у земљи и на два у иностранству. На Првом конгресу етнолога Европе 
у Паризу, и на Међународном конгресу антрополога света у Москви. 

10 Српски манастири као центри култа исцељења, објављено 1966. год, а затим рад на Историји 
Београда, вишетомном делу под уредништвом академика Васе Чубриловића. 

11 Тада смо прикупљале грађу за Етничке односе у XIX векушто смо у обради поделиле тако да јеВида 
обухватила период од 1815 до 1867. године, а ја касније време од 1867 до 1914. године. Такосмо заједно са 
осталим сарадницима на овом обимном задатку делиле и велику обавезу, и огроман посао али и заслу 
жену Октобарску награду. Види: Историја Београда књ. .II, Београд 1974, 514533 и 534555.
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Најранији радови са проблематиком 
народне медицине и ветерине 

Један од њених раних радова, који је започела још утоку студија (1947) на терену 
брдске области на левој страни Дрима, у околини Ораховца, под скромним насло 
вом: Прилози из народне медицине у Подрими 12  један је међуњеним првим објавље 
ним радовима. Овај исцрпан прилог (18 страна) урадила је на основи упитника др С. 
Ватева, а сабрана грађа је обрађена у седам одељака. У овој областиВС је прикупила 
драгоцене податке међу српским породицама, а затим је туиступроблематикупроу 
чавала у арбанашком селуЉешанима где је успела да каоказивача придобије видара 
Арбанаса, Абидина Нуридина, што је данас, са удаљења од пола века, драгоцена гра 
ђа за историчаре здравствених прилика упрошлости. Том приликом ВС је у селуНо 
вацима срела и успела да испита две жене, познате народне лекарке, две Српкиње и 
њихово богато искуство претежно засновано на фитотерапији, забележи. 

Такође од тих најранијих радова, пошто хронолошки следи у овај период, до 
лази и истраживање "Народних знања о болести и здрављу, лечењима болести" 13 у 
ствари један од пододељака (Народна знања) шесте главе (Народно стваралаштво) 
њене обимне докторске дисертације Врањско Поморавље  етнолошка испитива 
ња. 14 Иако је простор посвећен народној медицини и ветерини у овом случају мно 
го мањи него у чланку о медицини у Подрими, он, у најконцизнијим цртама, даје 
основне смернице народних схватања на којима се темељила и развијала етноме 
дицина. Колику пажњу Врањанац поклања одржавању здравља ВС то експлицит 
но констатује: "Живећи вековима у политичкој и друштвеноекономској потчиње 
ности и несигурности, без основних знања о биолошком и друштвеном развитку, о 
узрочности друштвених и биолошких поремећаја, Врањанац је, као и сви неписме 
ни људи, све појаве биолошког живота схватао као мистичну, несхватљиву силу. 
Тако  је схватао и болест. Под утицајем накалемљених оријенталних фаталистич 
ких идеја, код Врањанца се јавља фаталистичко схватање живота, болести и смр 
ти." Као потврду овоме своме тврђењу ВС износи народну изреку: "Не се мреје од 
легање, него од д'н." како се често чује од Врањанаца. 

Тек  од  1878.  године  врањско  сеоско  становништво  је  дошло у први додир  са 
медицинском здравственом службом. Пре тога народ се лечио код народних лека 
ра и  видара,  ећима и  турских хоџа. Народна терапија  је била везана за биљни и 
животињски свет, коришћење култних извора, стабала, у лечењу су примењивани 
и магијски методи и формуле, чему је старији део становништва и у доба ових те 
ренских истраживања (19561962. године) био подложан. 

12 Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности (даље ГЕИ САНУ) IIIII, 
Београд 1957, 565583. 

13 У монографији која је веома опширна и има 580 страна на српском језику + резиме, библиографи 
ја, регистар и списак илустрација, народној медицини и ветерини посвећено је шест страница штампаног 
текста 545550. 

14 Видосава   НиколићСтојанчевић, Врањско Поморавље  етнолошка испитивања, САНУ, 
Београд 1974. Српски етнографски зборник LXXXVI,Живот и обичаји народни, књ. 36.
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Бављење проблематиком која упућује на 
средњовековну медицину 

Настало је, вероватно, као последица нашег заједничког боравка у Призрену 15 , 
на заједничком послу у екипи Етнографског института САНУ. када смо се бавиле, 
свака својим истраживачким задацима. Преко дана смо радиле на сабирању пода 
така, свака за своје теме, а у слободном времену, пошто смо становале у истој со 
би, свакодневно смо дуго разговарале о интересантностима које смо тога дана са 
знале и забележиле. Будући да сам  још као студент посећивала састанке Секције 
за историју медицине Српског лекарског друштва, и већ неколико година сарађи 
вала као члан Удружења историчара медицине (појављивала се са рефератима на 
научним састанцима и конгресима), предложила сам Види да се и она придружи 
овој  асоцијацији.  Тако  смо решиле и  да  сарађујемо,  па  смо  заједнички обрадиле 
тему: Српски манастири као центри култа исцељења што је објављено као наш 
скупни рад. 16 

У овом, веома концизном раду, синтетичком саопштењу претходила је анализа 
тадашње народне праксе и практиковања лечења на култним местима. Обухваће 
но је било 14 таквих најпосећенијих места и етнолошком анализом дошле смо до 
резултата да су у поступцима најбитнији елементи примитивног менталитета било 
у њиховој првобитној или у христијанизованој форми (магијски додир, провлаче 
ње, обилажење, процесије), затим су констатовани и други обредни детаљи: запа 
јање (вином или водом), купање (водом), кађење и паљење свећа (ватра) и употре 
ба земље (са гроба свеца, стругање фресака). Издвојени су и елементи шаманизма 
(молитве, шибање  истеривање болести, спаљивање имена демона и сл.). Консул 
товани су и наши најстарији писани извори који указују на трајност веровања у ис 
целитељске моћи  светаца и  краљева,  а што  су етнолошка истраживања  још увек 
на терену потврдила. Запажено је да се у окриљу здравственог култа крај манасти 
ра развијају и поједини занати примењене уметности пошто болесни у знак молбе 
не или захвалне жртве су куповали сребрна кандила, крстове, оков за иконе, или 
пак вотиве од сребра и филиграна и прилагали са надом да се излече. Са етноме 
дицинске  тачке  гледишта  ти  поступци  болесника  или  чланова њихове  породице 
интересантни су преостаци средњовековне медицинске праксе и дубоке вере у моћ 
чудесног исцељења. 

Здравствене прилике у преломним историјским догађањима 

Велико искуство ВС у архивском раду, њена спремност, ажурност и спретност, 
да постави, реши проблем и да га пласира, указује на особу која је прави наста 

15  Тада сам већ и ја била асистент на Филозофском факултету у Београду па сам као етнолог била 
укључена  у  теренска  истраживања  проблематике  Призрена што  их  је  обављао Етнографски  институт 
САН године 1953, 1954, затим 1956. и даље. 

16 Вида  Стојанчевић и Сребрица  Кнежевић, Српски манастири као центри култа исцељења, 
ACTA HISTORICA MEDICINAE PHARMACIAE VETERINAE  (даље ACTA), Anno VI/12, MCMLXVI 
4549.
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вљач ранијих великана Београдске етнолошке школе. Вида Стојанчевић је наста 
вљач познате и признате Цвијићеве школе, следбеник својих професора академика 
др Боривоја Дробњаковића, академика др Војислава Радовановића и академика др 
Душана Недељковића под чијим је руководством годинама радила. Већина радова 
из ове групе а и многи из следећих одељака овога рада указују исто тако да је она 
настављач започетих послова и метода рада којима се служио и академик проф. др 
Тихомир Ђорђевић,  о  чијем  је  историјском методу и  сâма  расправљала. 17  Идући 
стопама својих претходника, она их је у својим радовима не само следила већ их 
је продужавала обогаћујући и проширујући етнолошку науку. 

У неколико радова који као да следе један за другим основу анализе чине пре 
ломна историјска догађања 1877. и 1878. године. 

Заправо по временском оквиру ВС посматра Демографске прилике и станов 
ништво у Ћуприји према подацима из 1863. године,  18 што ће, несумњиво послу 
жити  као  аутентична  документација  о  условима  развоја  Ћуприје  у  прошлости  и 
здравственог стања њених житеља у време када је била мало насеље а из кога ће 
се временом развити индустријско средиште области и модеран здравствени цен 
тар Поморавља. Затим, један од њених значајних прилога саопштен је на XXI на 
учном  састанку Друштва  за  историју  здравствене  културе СР Србије  у Нишу 19 ,  а 
под насловом: Здравствене прилике и демографска кретања у ослобођеним кра 
јевима Србије 1877/78. године 20 . 

Потом следе: Народна здравствена култура Пирота и пиротског краја у вре 
ме ослобођења од Турака (1877/78) објављено у Архиву за проучавање здравстве 
не културе Србије 21 , и у истом броју и други прилог: Здравствене прилике у погра 
ничном зајечарском и кулском крају у време српскотурског рата 1877/78. годи 
не 22 . 

Значајно  је  поменути њено истраживање:  Здравствене прилике словачких ко 
лониста у Банату у време њиховог досељавања у XVIII и XIX веку 23 што је такође 
објављено прво у Зборнику радова са научног састанка, а потом у часопису ACTA. 
Истражене  су  присилне  прилике  под  којима  се  одвијала  ова  миграција  и  тешки 
услови у којима су колонисти на новој територији ненасељеног Баната, без здраве 
пијаће воде, у пределима са баруштинама и леглима комараца били изложени епи 
демичним  обољењима.  Радeћи  са  застарелом  технологијом,  пресељавајући  се из 
места на место, људи су били изложени великом физичком исцрпљивању а епиде 
мије и глади доводиле су у питање опстанак ових људи. 

17 Видосава  Стојанчевић, Тихомир Р. Ђорђевић и метода историјске етнологије, Архивски пре 
глед 1, Београд 1969, 922. 

18 Архив за историју здравствене културе Србије (даље АРХИВ) I/1, Београд 1971, 143146. 
19 Зборник резимеа са XXI Научног састанка, Ниш 1618 септембар 1971. године, 1112. 
20 Што је касније у целини штампано под насловом: Здравствене прилике и демографске карактери 

стике ослобођених крајева Србије 1877/78. године у часопису Југословенског друштва за историју Меди 
цине ACTA. 

21 АРХИВ 67, Београд 1978, 2738. 
22 АРХИВ 67, Београд 1978, 1726. 
23  Зборник научног друштва СР Србије XIX, Нови Сад 1968, 137145, а такође и у часопису ACTA 

IX/12, 1969, 211218.
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У ову групу долазе и прилози: Демографска структура и здравствене прили 
ке у насељу Арадац у XIX веку што га је саопштила на VI Научном састанку за из 
учавање  здравствене  културе САП Војводине у Панчеву 1978. године, и на крају 
Народна  хигијена  и  здравствени  услови  становања  у  СР Србији  што  је  такође 
штампано у часопису ACTA. 24 

Санитетске прилике 

Из мора архивске грађе ВС  је умела да изнађе праве податке које  је у својим 
прилозима  учинила  веома  корисним  за  историју  здравствених  прилика  у нашим 
крајевима. Тако, у својим чланцима она даје изузетно информативне целине као: 
Прва санитетска служба и здравствене прилике у ослобођеним крајевима 1877 
1878.  године 25 ,  а  затим изналази необјављене податке за Први медицински и аку 
шерски кадар врањског окружног физиката (19031906.) 26 , а са подручја у доли 
ни Пека: Лекари странци као оснивачи здравствене службе у рударском насељу 
Мајданпек  18491856.  Године 27  где истражује  веома  значајну  улогу првог  рудар 
ског лекара др Стевана Тренчина, хирурга из Аустрије. Именовањем др Тренчина 
први  пут  у  Србији  је  било  успостављено  звање  рударског  лекара.  Истовремено, 
овде је по први пут организована здравствена служба и отпочело се са здравстве 
ним  просвећивањем  становништва.  Доктор  је  настојао  да  обезбеди  и  организује 
неку врсту здравственог и правог социјалног осигурања рудара успевши да се бо 
лесним рударима обезбеде бесплатни лекови и добијање "болесничких надница". 
Тако, захваљујући што је др Тренчин педантно устројио и водио први рударски ле 
карски дневник бележећи сем болести, њихове врсте и терминологију, како народ 
ну  тако  и  медицинску  истовремено,  забележио  је  и  доста  корисних  података  о 
здравственим и хигијенским приликама у околини. Доктор је истовремено пратио 
и утицај неких народних обичаја у вези са хигијеном у циљу спречавања инфекци 
ја  и ширења  епидемија. У  време  службовања др Тренчина  оформљена  је  и прва 
рударска апотека у Мајданпеку. На тај начин целокупном својом делатношћу име 
новани лекар је поставио трајне темеље рударске медицине у Србији и истовреме 
но, по мишљењу ВС, и основе здравственог просвећивања у источној Србији. 

У ову групу бих сврстала и прилог: Подаци аустријске санитетске карте из 
године 1858, о Истри и хрватском приморју 28 , и други: Ваљевске болнице и њи 
хов санитет 1915. године у књижевним записима Вељка Петровића 29 . 

У групу ових радова припада и: Аранђеловачка бања као пример прелаза тра 
диционалног народног лечилишта у модеран балнео – минерални и рекреативно – 

24 ACTA VIII/12, Београд 1969, 179. 
25 Зборник XXI Научног састанка, Ниш, септембар 1971, 6975. 
26 АРХИВ II/2, Београд 1973, 143146. 
27 ACTA X/1, 197, 8199 
28  Зборник  за  историју  здравствене  културе  Југославије,  Пореч  30.09.02.10.  1976,  Ријека  1978, 

151156. 
29 Гласник историјског архива, Ваљево 1996, 132138.
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туристички центар СР Србије 30  свакако значајан балнеолошки прилог а ВС драг 
рад. 

Епидемиолошке ситуације и народно понашање 

И у  осталим подгрупама рада на историји здравствене културе наших народа 
ВС  је  налазила  времена,  упорно претраживала по  архивској  грађи и  за  поједине 
научне састанке са унапред одређеном тематиком, скоро увек би имала неки инте 
ресантан рад. Тако је на концизан и документован начин, веома занимљиво саоп 
штила свој рад: Улога алексиначког карантина у миграционим кретањима у Ср 
бији и новоослобођеним крајевима до 1878. године 31 . Другога пута, када је се кон 
грес одржавао у Истри, одабрала је исто тако прикладну тему која је била одлично 
поздрављена. Она  је  расправљала  о  тадашњим мерама опреза и сугерирања ста 
новништву како да се понаша за време избијања епидемија са интересантним на 
словом: Упутства и наредбе далматинске провинцијалне управе за сузбијање ку 
ге и колере на задарском подручју 18141831. године 32 . 

Допринос лекара етнолошкој науци 

Проблематиком  ове  врсте  позабавила  се  ВС  у  два  маха  одабирајући  стварно 
две изузетне личности за анализу. 

Прву, личност др Александра Петровића, кога није познавала, и другу, др Ми 
лорада Драгића,  кога  је ВС упознала  још у својим студентским данима и кога  је 
често  виђала  на  свим  састанцима  Етнографског  института,  чији  је  он  редован 
спољни сарадник био. Одајући му омаж, поводом свечаности о докторовој деведе 
сетогодишњици  рођења  и  тридесетпетогодишњици  Драгићеве  сарадње  са  Етно 
графским  институтом,  у  публикацији  која  је  посвећена  овом  доајену  народног 
здравственог просвећивања написала је уводни чланак: Допринос прим. др Мило 
рада  Драгића  етномедицини,  историји  здравствене  културе  и  здравственом 
просвећивању  нашег  народа 33 .  Овај  веома  аналитичан,  са  пуно  симпатија  писан 
чланак  веома  вреднује  личност  познатог  научника,  одличног  предавача  и  јавног 
радника. Наглашавајући разноврсну стваралачку активност др М. Драгића у свим 
областима његове заиста стручне делатности ВС подвлачи да  је др Драгић, своје 
богато искуство стечено у пракси на подручју социјалне медицине, пренео на под 
ручје научноистраживачког рада и проблеме етномедицине и историје здравствене 
културе  нашег  народа.  Сматрајући  га  једним  од  најревноснијих  и  најплоднијих 
предавача и писаца сарадника Етнографског института, назива га "једним од пио 
нира медицинских стручњака, који је у оквиру Етнографског института, и у широј 
мрежи здравствених установа са којима  је сарађивао, покренуо и развио знања и 
интересовања код млађих генерација стручњака за широко поље рада на етноме 

30 ACTA VII/12, Београд 1967, 123131. 
31 АРХИВ II/2, Београд 1972, 195199. 
32 ACTA XIII/2, Београд 1973, 155 
33 Зборник радова Етнографског института САНУ, књ. 13, Београд 1981. IXXIV
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дицини,  здравственом  просвећивању  и  историји  наше  здравствене  културне  ба 
штине". Подвлачећи да је др Драгић "својим радом дао велики допринос интерди 
сциплинарним научним проучавањима у области етнологије, социјалне медицине 
и педагошког рада на здравственом просвећивању у народу, полазећи увек од на 
учних медицинских разматрања, у њиховом телесном контакту са архаичним, тра 
диционалним народним културним наслеђем у области здравствене културе. При 
ложена  богата,  и  разноврсна  по  садржини,  библиографија  (коју  је  урадила ВС) 34 
потврдиће велики допринос науци, како закључује ВС, и нашој народној култури, 
који је дао др Драгић само током свог плодног рада у последње три и по децени 
је" 35 . 

Десет година раније, још 1971. године ВС је на сличан начин, изузетно сажето 
и самокритички престрого оценила свој рад као свој "покушај да прикаже до данас 
недовољно осветљен и неоцењиви допринос др Александра Петровића у проучава 
њу нашег народног живота." А у ствари у раду Др Александар Петровић и његов 
допринос нашој етнологији 36  она узима у анализу методологију истраживачког ра 
да  поменутог  аутора.  Затим,  поставља  као  хипотезу  његово  пионирско  дело  на 
обогаћивању  и  развијању  модерне  научне  истраживачке  методе  у  проучавању 
наше народне културе, истичући да је др Александар Петровић у свој први план 
поставио интердисциплинарни однос медицине и етнологије. 

У изграђивању метода научноистраживачког рада др Александар Петровић је, 
по мишљењу ВС, обавио пионирски посао доказавши предности тимскога рада у 
области  истраживања  наше  народне  културе  у  периоду  пред  Други  светски 
рат, што, како наводи ВС, представља драгоцени допринос за развој наше етно 
логије и њених научноистраживачких метода. 

Мада  су  екипе  којима  је  руководио др Петровић биле искључиво  санитетске, 
испитивања су, по оцени ВС вршена комплексно: проучаване су здравствене и хи 
гијенске прилике на селу према социоекономској и етничкој структури, здравстве 
ној конституцији и етнопсихичким карактеристикама становништва. 

Студирајући  целокупну  делатност  овог  лекара,  несумњиво  великог пријатеља 
етнологије  (који  је био  један од сарадника Етнографског музеја у Београду где је 
објавио низ прилога) 37 , ВС са правом закључује: "У изграђивању свога метода не 
посредних теренских истраживања народне здравствене културе, а посебно у проу 
чавању менталитета" Александар Петровић је по њеној исправној оцени "разрадио 
модерну,  репрезентативну  методу  анкетних  испитивања,  обраћајући  посебно  па 
жњу избору истраживачких пунктова". На тај начин је како пише ВС, "овом мето 
дом обухватио проучавање проблема из области народне етнологије, профилаксе, 
терапије"... "и проучавајући их, он их није апстраховао као појаве... већ их је све 

34 Према издањима Етнографског института у периоду од 1951 до 1981. године разврстана је на на 
учне прилоге и расправе, стручне и научнопопуларне чланке, прилоге и на крају монографије и уџбени 
ке... Исто XVXXII. 

35 Исто XIV 
36 АРХИВ I/1, Београд 1971, 6165 
37 Међу којима да наведемо само "Бајање у неким селима Крагујевачке Јасенице", "О пореклу неких 

наших лекова", "Мерење музева код наших Цигана", "Црни глог у народном веровању", "Мора", "Чума" 
и др.
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страно повезао и укључио у целокупни животни циклус, не само човека као поје 
динца, него и ширих друштвених целина  породице, села, краја". 

Ментално здравље, етнопсихичке одлике, ритуали лечења 

Неуморна у проналажењу раритетне проблематике, ВС полази од оних области 
које је највише обрађивала (друштвени односи, брак, породица) и изванредно по 
знавала, да би расветлила, објаснила и за савремена интересовања али и практич 
ну обраду прилагодила непознато и непроучено. Неке њене теме плениле су и на 
словом и садржином, и тумачењем. У научном расправљању уме да буде сасвим 
категорична,  открива потпуно нове проблеме. Али,  исто  тако, није бежала ни од 
оних питања која су много пре ње, у нашој или светској науци била посматрана. 
Ако би је проблем заинтересовао, она би га са свих страна сагледала, повезала са 
етнологијом, антропологијом, медицинским наукама. 

Привржена  својим основним преокупацијама брака и породице зналачки ода 
бира провокативну тему и насловљава своју студију: Едипов, електрин и други ро 
доскрвни комплекси у вуковим записима и данашњем народном усменом ствара 
лаштву. 38 Проблем поставља на широку основу дајући посебан акценат разматра 
њу мотива инцеста у песмама Вукових записа. Потом, на основи анкетног пресека 
нашег  савременог  народног  усменог  стваралаштва,  смело  прилази  разрешавању 
проблема порекла и генезе. 39 

У  анализи  наших  народних  песама  изналази  рефлексе  реликата  архаичних 
форми групнога брака, односно забране родоскрвних односа и брачних веза изме 
ђу најближих сродника, закључујући да су они, по свом суштинском значењу део 
комплекса проблема егзогамије, односно, генезе сродства и породице у нашем на 
роду. На тај начин, ВС је, користећи научне резултате проблем успела да сагледа 
реалније  и  дубље,  управо  са  до  сада необрађене  стране. Све  то  ју је  навело да 
констатује како су то реалистички одрази реликата редуцираних архаичних оби 
чајних форми  у  комплексу проблема  историјског  развоја сродничког система и 
породице 40 чему је она дала својеврстан сопствени научни допринос. 

Са  успехом  је  обрађивала  и  етнографску  тематику  у  делима наших познатих 
писаца, књижевника. 41 Можда су јој те теме биле блиске и драге јер је била веома 
блиска са својим братом кога је несебично волела, доктором књижевности Михај 
лом – Миком Николићем, кога  је, на жалост, пре много година изгубила. Од тих 
анализа,  чини ми се да  је са највећим одушевљењем писала о Стевану Сремцу. 42 
Разлог томе, дâ се претпоставити, јесте и Сремчев ведри оптимизам који је и Види 
  великом оптимисти    потпуно одговарао. Тако,  у својим тумачењима Сремчеве 
књижевне делатности, ВС подвлачи Сремчев неисцрпни извор духа и ведрине који 
је Сремац налазио као извор инспирација управо у народном хумору и сатири и у 

38 ГЕИ САНУ XIXV, Београд 1969, 97117 
39 Исто, 115116 
40 Исто, 99. 
41 Нобеловца Иве Андрића, Вељка Петровића, Боре Станковића и Стевана Сремца. 
42 Поводом седамдесетпетогодишњице пишчеве смрти 2. августа 1981. године.
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народном  усменом  стваралаштву.  Доказујући  да  је  Сремац  сачувао  знатан  фонд 
народних забавних и обредних песама, изрека и загонетки, кратких шаљивих при 
ча, које су му каткад постајале потка његових изразитих ликова. 

Сремац као историчар по ужој струци, по мишљењу ВС је прави документари 
ста оног дела нашег народа, који је у Сремчево доба био тек ослобођен од Турака, 
и, који се у свему разликовао, по навикама, менталитету и био потпуно другачи 
ји од особа из војвођанских средина. Са разлогом ВС подвлачи изражене контра 
сте  етнопсихичких типова и менталитета  наших људи нарочито из наших  ју 
жних етничких подручја, и насупрот томе оних "из прека", из крајева где је Сре 
мац рођен. Аутор ове анализе и сâма пластично истиче пишчеве квалитете дочара 
вајући у једној научној анализи суптилност писца и његовог стила: "са мало речи, 
у згуснутом садржају реченица, Сремац је, као сликар пејзажиста, оживљавао 
у машти и пред очима читаоца ону типичну слику банатског села, удишући ми 
рис башта и поља, штала, и ослушкивао оне познате звуке чобанских довикива 
ња ....... једном речју праву војвођанску сеоску идилу". 

Истовремено, етнолог аналитичар разлучује Сремчево дубоко осећање и прика 
зивање са једне стране етнопсихичких карактеристика и менталитета урбаних 
малограђанских  средина,  и  са  друге  сеоских  патријархалних  слојева.  Сремчеви 
ликови су из паорских или пургерских средина. То су фантастично верно приказа 
ни попови (Ћира и Спира), чиновници, занатлије, ужичке кириџије и хајдуци, Чи 
вути, Грци и Цинцари, дунавски аласи... У друштвеној сатири Сремац је итекако 
исмејавао варошко и поварошено сеоско друштво у суштини, приказивао прилаго 
ђавање новодосељених новој средини али још увек задржавајући традиционалне, 
своје одлике. Сремац, како то безрезервно подвлачи ВС, осликава њихове антро 
полошке,  етнографске  особености  етнопсихолошке  карактеристике  и ментали 
тет упуштајући се и у карикирање њихових говорних особености, њихових ути 
цаја  у  привредном  и  културном  животу  тадашње  Србије.  Сремац  том  колориту 
придодаје и ликове дошљака мајстора Чеха, Шваба, Мађара, Словака, те се преко 
њих опажају и преносе "швапски" или "мађарски" културни утицаји, посебно у ис 
храни и моди што све доприноси шаренилу и разноврсности етнопсихичких особе 
ности типова и средина које је приказао. 

Студија ВС: Стеван Сремац о етнопсихичким карактеристикама и ментали 
тету људи наших крајева 43  високо вреднује улогу овога књижевника и његов до 
принос нашој науци, јер, како недвојбено истиче ВС: "Сремац је указао на основне 
елементе трансформације менталитета не само варошке него и сеоске средине 
на нашем етничком простору и у његово време...." Сем тога, како то експлицитно 
у закључку ВС наглашава, са правом и са мером, "Стеван Сремац је дубоко осетио 
и  схватио животодавну  снагу  нашег  народног  хумора као основну компоненту 
менталитета и етнопсихичког изражавања нашег народа" што је бројним аргу 
ментима у својој анализи Видосава Стојанчевић доказала. 

На крају, морам поменути да у неким радовима ВС има фрагментарних пода 
така о етномедицинским обичајима па и о појединим ритуалима лечења, или само 

43 ГЕИ САНУ XXX, Београд 1981, 1939.
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њиховим бледим остацима, 44  а помена о детаљима у вези са епидемијама, гладним 
годинама и другим елементима здравствене културе може се наћи и у њеним по 
себним публикацијама, у њеним књигама. 

На овоме месту и за овај прилог морам поменути да сам намерно за неку сле 
дећу прилику оставила анализу изванредног приступа и обраде проблематике ри 
туалног лечења, које је ВС у непретенциозном чланку: Дубочке "русаље" или "па 
далице" као предмет комплексних научних студија 45  тако маестрално обрадила. 

44 Као што је то у чланку "Природа у веровању и обичајима у Сретачкој жупи", ГЕИ САНУ IXX, Бе 
оград 1961, "Брак код Срба у Метохији", Етнолошки преглед бр.3, Београд 1961. 

45 Развитак, Зајечар 1967, бр.2, 7175.
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*  *  * 

Ако је нама смртницима омогућено да дамо свој суд о нашим савременицима, 
онда то и овом приликом као и ранијег пута, сасвим непристрасно могу да кажем 
да  сам уверена  да  је Видосава Стојанчевић за својих пет деценија активног рада 
на науци постигла изванредно много. Живела  је само 75 година али интензивног 
стваралачког живота који није  јењавао ни после њеног пензионисања. Све до по 
следњих дана неуморно је радила и живела за своју и нашу науку, етнологију. Са 
мо је смрт која је отргла у месецу Видиног рођења, 18. јула 1998. године, могла да 
прекрати Видино даље стваралаштво.


