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САЖЕТАК
Хирургија лица и вилица, максилофацијална хирургија, настала
је током Првог светског рата, али је њене основне принципе поставио
још пре тога др Атанасије Пуљо, током Балканских ослободилачких
ратова, српско-турског 1912, и српско-бугарског 1913. године. Већ у
октобру 1914. године Краљевина Србија имала је, опет захваљујући
Пуљи, посебно одељење „За изломљене и повређене вилице“ у Нишу, прва и међу Савезницима и међу Централним силама. Упркос томе, слава припала је другима, будући да је за самог Пуљу стоматологија, а не максилофацијална хирургија, била родољубиви циљ.
Кључне речи: Максилофацијална хирургија, Први светски
рат, др Атанасије Пуљо.

SUMMARY
The surgery of the face and jaws, the maxillofacial surgery, oringinated in the course of the First World War, however Dr. Atanasije
Puljo, established its basic principles even before that time, in the course of the Balkan Liberation Wars, the Serbian – Turkish war in 1912
and the Serbian – Bulgarian war in 1913. Already in October 1914 the
Kingdom of Serbia had, again thanks to Puljo, a special ward ’’For
broken and injured jaws’’ in Niš, being the first to have this both
among the Allies and among the Central Powers. Despite this, others
were given the merit, considering that stomatology, and not maxillofacial surgery, was a patriotic goal for Puljo.
Key words: Maxillofacial surgery, First World War, Dr. Atanasije Puljo.

Увод
Хирургија лица и вилица, максилофацијална хирургија, настала је током Првог светског рата, али је њене основне принципе
поставио још пре тога др Атанасије Пуљо, током Балканских осло141

бодилачких ратова, српско-турског 1912, и српско-бугарског 1913.
године. Почетком 19. века за време Наполеонових ратова, славни
Лареј, није правио разлику између повреда лица и вилица и других
делова тела. Вршио је ампутације доње вилице као да је реч о повређеном екстремитету. Доцније је схваћено да су лице и вилице у
поређењу с екстремитетима, далеко боље прокрвљене, да треба бити конзервативнији. Током 19. века нарочито је уочен значај зуба,
и њиховог сусретања. Обнова ранијег загрижаја често је значила
репозицију преломљених делова, особито доње вилице. Зуби су
били и подесне котве за различите имобилизационе направе.
Све до 1901. године није постојала класификација прелома
горње вилице. Те године француски хирург Рене Л Фор објављује
резултате својих експеримената на лешевима, које је, постављајући их у различите положаје, гађао тешком гвозденом куглом. Нашао је да се у зависности од места удара горња вилица, тачније,
скуп костију које чине средишњи масив лица, ломи по линијама
слабије отпорности, у три могућа нивоа. Ове линије касније су
по њему добиле називе Le Fort I, II и III; што се одржало до данас.
Експерименти, слични Л Форовим, не би донели употребљиве резултате када је реч о доњој вилици. Иако анатомски постављене једна изнад друге обе ове творевине веома се разликују.
Доња вилица је слична дугим костима, горња костима лобање.
Доња вилица је покретна, горња непокретна. На дислокацију делова доње вилице утиче мишићна вуча, која је код прелома костију средишњег масива лица занемарљива; на дислокацију горње вилице утиче сама механичка сила која је прелом изазвала. И
њихово понашање приликом удара пројектила (куршума) у кост
је различито. Доња вилица је пуна, горња вилица шупља кост.
Код доње вилице ударац пројектила изазива мноштво секундарних, које ваља наћи у околним меким ткивима. Секундарних пројектила има и приликом удара куршума у горњу вилицу, али у
знатно мањој мери.

Пуљин допринос
Све се то знало и пре Великог рата, и пре ослободилачких
Балканских ратова. Постојале су и удлаге за лечење прелома, које су
се израђивале у лабораторијима зуботехничког типа. Знатан део цивилних прелома, особито доње вилице, збрињавали су зубни лекари.
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Па, ипак ... Већина војних санитета, касније, зараћених страна, није у својим редовима, имала формацијски предвиђене зубне
лекаре. Или ако јесте, попут америчког, имала их је као – зубовађе.
Почетком 20. века најновија ратна искуства у погледу лечења повреда лица и вилица, проистицала су из руско-јапанског рата (1905). Према јапанским писцима прво би се збрињавала мека
ткива, а потом би се протетичко ортопедским начинима лечио костолом. Изгледало је чак логично. Мека ткива срастају брже од
кости. Дакле, прво ушити, потом транспортовати, да би се у позадини костолом збринуо натенане.
Али после својих искуства у Балканским ослободилачким
ратовима Пуљо саветује другојачи приступ. Најпре збринути коштани систем, поставити преломљене делове у положаје у којима
су раније били, па тек онда збрињавати мека ткива; што ће као
значајно, ако не и кључно откриће бити широко прихваћено још
за трајања Великог рата, али ће оно бити приписано др Варазтаду
Казанјинану а не др Атанасију Пуљи.
Атанасије Пуљо рођен је у сребробогатоме Земуну, по новом календару, јануара 1878. године, у цинцарској породици, која се у земунским документима помиње још почетком 19. века. Године 1901.
дипломирао је на Медицинском факултету у Грацу. Потом одлази у
Париз где изучава зубно лекарство. Но из материјалних разлога мора
кући. Запошљава се у Земуну, у болници Милосрдних сестара као секундарни лекар. Убрзо постаје котарски (окружни) лекар. Тих година
је, истина на кратко, на усавршавању зубног лекарства у Бечу, Цириху и Берлину. Према сачуваној архивској грађи специјалност зубног
лекарства биће му призната тек у Краљевини СХС 1925. (1) (2) Године 1911. даје оставку на државну службу и отвара приватну зубно лекарску ординацију у Земуну. Октобра 1912. године, одмах по избијању српско-турског рата прелази у Београд и ставља на располагање
Српском Црвеном крсту. Тог истог дана – 13. октобра по старом календару – бива одређен за лекара у 5. резервној болници. Истог дана,
све до вечери, дочекује 157 рањеника са Куманова.
Временом ће његов рад у тој болници постати специјалистички.
Са собом је из Земуна донео сав потребан зубно лекарски инструментаријум и материјале за рад у ординацији и лабораторији. Довео
је са собом и свог 10 година млађег брата Ђорђа да му шегртује.
Фебруара 1914. године Пуљо у Српском лекарском друштву
излаже рад „О костоломима вилица у српско-турском и српско143

бугарском рату“,(3) који је, за ту област, прекретница. У раду су
изложена кључна начела максилофацијалне хирургије.
Пре свега, начин обраде „од унутра пут споља“. Најпре се
мора извршити репозиција, скелет лица и вилица довести у првобитно стање, тек потом обрађују се мека ткива. А да би што се костију тиче све дошло на своје старо место неизбежно је да у збрињавању учествује зубни лекар. Зубни лекар најбоље познаје сусретање зуба горње и доње вилице, а уме да зубе искористи као
носиоце имобилизационих направа. „И најтежи случајеви виличних костолома спадају на зубног лекара“, пише Пуљо, а најбоље
је ако је зубни лекар и „хируршки изображен“. Но, ако таквог нема онда нека зубни лекар и хирург раде заједнички.
Шта је то него промоција нове специјалности: хирургије лица и вилица? Тај исти рад Пуљо је штампао у „Српском архиву“,
а потом на немачком у часопису који је излазио у Будимпешти.
Све је то, у ширим, светским размерама, тада остало без одјека.
У лето 1914. године избија Први светски рат, а река рањеника преплављује пољске и резервне болнице широм Европе. Они
који су ране задобили у пределу лица и вилица, остављају застрашујући утисак. Према каснијим проценама, многи од њих нису од
стране носиоца рањеника, ни извлачени са бојишта. Процењивано је да је такав рањеник уствари мртав, једно због привремене
онесвешћености, но, ипак много више због свог изгледа. Оне,
пак, допремљене до болница, није имао ко да лечи како треба.
У својим утисцима и сећањима о страхотама рата у Србији, а на
основу свог дневника, Холанђанин Аријус ван Тинхофен каже и ово:
Виличне ране су за саме рањенике можда најстрашније, зашто
што они не могу да једу. Али, било је веома способних хирурга који су
смирено радили тај мукотрпан и пипав посао ... Ако је, рецимо, смрскан лук доње вилице, онда том рањенику извадиш ребро и пресадиш
му. И следећа метода даје фантастичне резултате. Најпре се у смрсканој вилици избуши велика рупа, у њу се убаци вршак рањениковог
малог прста. Рука се стави у гипс, пацијент лежи са прстом у устима
око четрнаест дана. Потом се ампутира врх малог прста... За тако
пипаве ствари на првој линији нема времена. То се све дешавало у Нишу где су радили изузетно надарени максилофацијални хирурзи. (4)
О тим „изузетно надареним максилофацијалним хирурзима“,
које помиње Аријус ван Тинхофен, немамо података ко су били.
Али знамо да је 11. септембра (по грегоријанском календару) иско144

ристивши привремено заузимање Земуна од стране Прве српске
армије, под командом генерала Бојовића, др Атанасије Пуљо прешао са својом породицом у Београд, у Србију. Родољубив, ризичан, можда и очајнички поступак, будући да ће по доласку аустроугарске војске у Земун, његов отац Димитрије, и сви његови стричеви бити утамничени или интернирани. Др Пуљо је, опет, као
аустро-угарски држављанин ризиковао стрељање, због велеиздаје,
буде ли заробљен, буде ли капитулирала Краљевина Србија.
Врло брзо по Пуљином доласку, октобра 1914. године Министарство војно основаће у Нишу посебно „Одељење за изломљене и повређене вилице“.
У то доба, а то је сам почетак рата, доцније светом славни Британски санитетски корпус, у свом саставу формацијски нема ни једног зубног лекара, а центар за максилофацијалне повреде у Олдершоту, недалеко од Лондона, биће формиран тек наредне ратне године.
Доласком у Ниш Пуљо наставља тамо где је стао, држећи се
свих раније изнетих принципа. О тим својим искуствима написао
је три рада. Први је изложен на Конгресу ратних хирурга, који је
одржан у лето 1915. године у Крагујевцу, али је тај Пуљин рад,
илустрован фотографијама, предат за штампу, пропао током Повлачења. У новембру 1916. године Пуљо учествује на данас култном Конгресу савезничких зубара, у Паризу.
Његов рад „О лечењу виличних прелома у Србији 1914 и
1915. године“ је чак прескроман. (5) У том раду он често понавља
„лечимо као и ви“, на пример, том и том методом. Фотографије
рањеника су му пропале, нема да све то илуструје. Ипак, чврст је
у ставу да без коректне репозиције нема ни добре обраде меких
делова; ставу који је у то време већ свима добро познат.
Пуљин рад „Преломи вилица у нашим ратовима за ослобођење од 1912–1915 године“, (6) нестао је касније из библиотеке
Српског лекарског друштва, неко је просто отцепио и однео те
странице! Ипак, зна се да је у том раду Пуљо изнео своју оригиналну методу лечења релативно застарелих прелома горње вилице, која ће се касније назвати „Балканском“, а која ће се у разним
модификацијама одржати безмало читав век. (7) Преломљена горња вилица извлачи се постепено тегом који је пребачен преко котура, слично као што се екстензијом репонира повређени уд. Пуљо је за то конструисао и посебну постељу.
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Лечење релативно застарелих прелома и једне и друге вилице било је у првим годинама Великог рата, а и касније, велики
изазов, о чему сведочи и Зборник радова са већ поменутог конгреса у Паризу. Многи и многи рањеници понављали су судбину
Саве Ракића, изложену још у оном првом Пуљином раду. Све је
од многобројних ратних повреда код Саве Ракића било лечено,
био је више пута опијан и оперисан, све осим прелома доње вилице са губитком кости брадног предела. Фрагменти су се, услед
мишићне вуче и вуче ожиљака приближили један другом, изазивајући тежак деформитет доње трећине лица, тешкоће у исхрани,
говору, и задржавању пљувачке. Пуљо је стрпљиво, али с муком,
на крају успео да их раздвоји – јер они нису ни срасли – и постави их на своје место – па то повољно стање потом обезбеди протетички, израдом доњег моста.
Већ поменути Зборник радова обилује различним појединачним решењима за екстензију фрагмената доње вилице и њихово
постављање у пређашњи положај, а то је она Тинехофенова прича, делимично. Рањеник са повредама лица и вилица превије се, и
транспортује у позадину, време пролази; лечи се потом и како
треба и како не би баш требало ...
Ни мало лак настанак максилофацијалне хирургије у тим првим ратним годинама најбоље можда показује пракса др Варазтада
Казанјиана, који је ишао, мада то и не знајући, Пуљиним трагом.
Варазтад Ованес Казанјин (8) рођен је 1879. године у Ерзинђану, недалеко од језера Ван у Турској. По народности Јерменин, био
је син казанџије, отуд и презиме. Још као младић запошљава се у
пошти, у црноморској луци Самсун; но, убрзо ће бити принуђен да
спасавајући живу главу бежи из Отоманске Турске. Припадао је, наиме, тајној јерменској организацији која се бавила растурањем књига, брошура и памфлета на јерменском језику, за шта је била запрећена смртна казна. 1885. године успева да дође у САД, и у Вустеру
(или Ворчестеру, држава Мисури) запошљава се у фабрици као физички радник. Ипак, успева за кратко време да савлада енглески језик и сва потребна знања, те на Харварду уписује, и после три године завршава зубарску школу. Немајући сопственог капитала запошљава се делом у државној служби, а делом као асистент на предмету протетика. Почетком 1915. године канадски лекар сер Вилијам
Ослер покреће кампању да се на Западни фронт, као хуманитарна
помоћ пошаљу три богато опремљене пољске болнице. САД још
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увек нису у рату, а одзив санитетских добровољаца је преко очекивања. Тако Казанјиан, интервенцијом самог декана поменуте зубарске школе Јуџина Смита, бива додељен саставу прве Харвардске
болнице, као један од три зубара, званично: доктора зубне хирургије
(DDS). („Хирургија“ у овој синтагми не треба да нас завара. Као
доктор опште медицине Пуљо је, у поређењу с Казанјианом, по својим квалификацијама био позванији да се упусти у хирургију).
Казанјиан се „упушта“ и у хирургију. Близина фронта му је,
чак, погодовала. Одмах приступа збрињавању рањених у лице и
вилице, а принцип „од унутра пут споља“ постаће његов основни
концепт, да би му на крају то било приписано и признато као откриће. Користио се и својим протетичким знањем и умењем, стављајући протезе преко, заправо испод рана лица, нарочито када је
реч о горњој вилици. Успеси нису изостали, а ни слава. Убрзо ће
га британски ратни извештачи назвати „Чудотворцем Западног
фронта“. Дивио му се, још га не познајући, и потоњи сер Херолд
Гилис, који је тада тек почињао своју каријеру у Олдершоту. До
краја рата Казанјин ће лично, својом руком, обрадити преко 3.000
рањеника. Али по повратку у САД, саобразно закону, он није више смео да се кaо „зубар“ (DDS) бави и хирургијом лица, да примењује чак и оне методе које су широм света носиле његово име.
На Харварду му је одмах дата катедра „Ратне оралне хирургије“,
али је, упркос томе, морао да заврши и Медицински факултет.
Слично је било и код Централних сила. И тамо је откриван
принцип „од унутра пут споља“. А рањени у лице и вилице лечени су у позадини, у посебним болницама, које су пак осниване
„када је почео рововски рат“, што ће рећи (тек!) 1915. године. (9)

Дискусија и закључак
Судбине Варазтада Казанјина па и Атанасија Пуље збуњују
и терминолошки. Трогодишње америчке зубарске школе увеле су
крајем претходног века две специјализације: Ортодонцију и
Оралну хирургију. Али је по завршеном Медицинском факултету
Казанјиану призната специјалност хирурга пластичара, мада он,
касније, у својој богатој мирнодопској пракси никада неће напустити област лица и вилица. Ушао је и у историју као, у то доба,
„најславнији хирург пластичар света“.
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Сличне терминолошке замке постоје и када је реч о др
Атанасију Пуљи. Он је несумњиво као и Казанјиан утемељивач
хирургије лица и вилица, али ће по специјалности остати зубни
лекар, за разлику од Казанјиана, Херолда Гилиса, и многих
других. Да ли је сам др Атанасије Пуљо био свестан свог доприноса хирургији лица и вилица, или није, питање је које је
данас врло тешко расправити. Отуд и тешкоће, па и недоумице,
када почиње максилофацијална хирургија у Србији. Пуљо је,
међутим, био и остао везан за стоматологију, показујући још у
Балканским ослободилачким ратовима, шта све она може да
учини. Већ помињани Конгрес савезничких зубара у Паризу,
даће му за право у многоме. Али његов родољубиви циљ била
је стоматологија, а не максилофацијална хирургија. (10) Године 1923. постаће управник Клинике за болести уста и зуба Опште државне болнице, на којој ће се доктори опште медицине
специјализовати у зубном лекарству. 1936. године његовим
трудом и залагањем на Медицинском факултету у Београду биће основан предмет „Одонтостоматологија“, а он на том предмету изабран за ванредног професора. Тиме је био поравнат
пут настанку Стоматолошког факултета у Београду (1948) године, који он неће жив дочекати. Погинуо је 1. новембра 1944.
године на Славији, испред своје куће, где му је 2001. године
постављена спомен плоча, а 2004. године један улица у Земуну
добила је његово име.
Иако се на самој Поликлиници за болести уста и зуба практиковала у извесној мери максилофацијална, мада ипак мало више орална хирургија, ова прва специјалност биће у Србији установљена тек 1959. године. Могу је специјализовати, по нешто
различитом плану и програму, свршени доктори медицине или
стоматологије. И то је далек Пуљин допринос.
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