


УВОДНА РЕЧ

С пролећа 2013. године проф. др Војислав (Воја) Поповић, 
редовни члан Академије медицинских наука Српског лекарског 
друштва, скренуо је пажњу доле потписаном, а затим и председ-
ништву Секције за историју медицине да се, ево, навршава 80 годи-
на од оснивања Стоматолошке секције Српског лекарског друштва, 
и да би тај догађај ваљало обележити. Уз то је доставио и фотокопије 
листа Лекар из 1984. године – који је тада излазио под уредништвом 
сада већ покојног др Жарка Вуковића – а који беше готово у целини 
посвећен педесетогодишњици тог догађаја. 

Стоматолошка секција Српског лекарског друштва била је прва 
од четири секција које ће се до почетка Другог светског рата 
издвојити као посебне, али једина којој то беше преко потребно. 
Зубно лекарска делатност, тада још није сасвим припадала медици-
ни. Тих година се патологија уста и зуба није изучавала као посебан 
(до дипломски) предмет на Медицинском факултету у Београду, већ 
је у оквиру Опште државне болнице почев 1923. године постојала 
Поликлиника за болести уста и зуба, једна од ређих установа такве 
врсте тада у Европи, где су се доктори опште медицине (после 
дипломски) специјализовали у зубном лекарству. Истовремено су 
међу лекарима (докторима опште медицине, и припадницима оста-
лих специјалности) још биле присутне старе предрасуде. Већина 
њих је, наиме, сматрала да је зубно лекарство пуки занат. А оно се 
одиста у то доба учило и тако. Стога беше потребно извесно време 
да број доктора медицине специјалиста за болести уста и зуба – 
рачунајући оне који су своје специјализације стекли у Београду, или 
где год у иностранству – достигне „критичну масу“, како би се 
њихово дејствовање напослетку и осетило; како би се, другим речи-
ма, закорачило правим путем, а зубно лекарство изборило за своја 
права, доспевши у област и „под окриље“ медицине. Данас знамо да 
је оснивање Стоматолошке секције било у првом реду тиме подстак-
нуто и томе намењено, па су се убрзо осетили и први резултати. 
Године 1936. на Медицински факултет у Београду уведен је 
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једносеместрални предмет Одонтостоматологија. А у првим 
послератним годинама (1948) основан је и посебан Стоматолошки 
факултет, први те врсте на Балкану. Чиме је учињен крај свим оста-
лим облицима занављања зубно лекарских снага.

Отуда је оснивање Стоматолошке секције српског лекарског 
друштва, био изузетно значајан корак у настајању (боље рећи 
предстварању) самог Стоматолошког факултета. Да није било 
Стоматолошке секције, не би било ни Одонтостоматологије, да 
ове није било, не би било ни Стоматолошког факултета Универзитета 
у Београду, или ако би свега тога и било све то би се одигравало 
знатно, знатно спорије. Благовремено оснивање Стоматолошког 
факултета у Београду, имало је, одмах значајног утицаја на оснивање 
сличних факултета и по другим републичким центрима тадашње 
Југославије. Сви они су или дословце копирали планове и програме 
београдског Стоматолошког факултета, или су их помно ишчитава-
ли настојећи да се у понечему (негде мање а негде што више) 
разликују. После распада Југославије и настанка нових државица, 
малочас поменуто се или не помиње, или пориче, али ми немамо 
кад да се бавимо и тиме. Довољно је да овом приликом кажемо да је 
Стоматолошки факултет у Београду био мајка, огњиште свих 
потоњих стоматолошких факултета или одсека који су у ондашњој 
држави настајали, а поготову оних који су настајали у оквиру 
Србије, рачунајући ту и покрајинске, новосадски и приштински. 

Исто тако мање се зна и помиње да је зубно лекарство једна од 
оних медицинских дисциплина, које су током 20. века доживеле 
муњевит (и буран) процват, иако многе од давно откривених истина 
нису ни дан дањи застареле.

Али, нећемо нити можемо и о томе.
Задатак који су себи поставили аутори ове књиге био је само 

на први поглед скроман; а гласио је: начинити корак даље а у одно-
су на текстове из „Лекара“, када је обележавана педесетогодишњица 
оснивања Стоматолошке секције. 

Дочаравање једног заувек ишчезлог доба понајвише, знамо, 
зависи од докумената. А то се у овом случају иставило као озбиљна 
препрека. Узалудни су били покушаји да се у самом Српском лекар-
ском друштву пронађу оригинални записници са седница председ-
ништва, барем из 1931, 1932, 1933. године. Њих тамо нема. Нема их 
ни по архивама (Србије, Југославије, Београда). Осим тога, ваљало 
је трагати и за личностима из тог доба. Тако се, на пример, данас о 
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др Атанасију Пуљи, доста зна (или о др Милошу Ђ. Поповићу), али 
се о др Владимиру Кујунџићу, првом председнику Стоматолошке 
секције, није знало готово ништа. Стога је овај ни мало лак задатак 
поверен искусном историчару и архивисти г. Љубодрагу Љуби 
Поповићу, бившем директору Архива Србије, који је и овом прили-
ком на најбриљантнији начин испољио сву своју вештину и 
проницљивост; јер ваља напоменути да је речени Кујунџић умро без 
потомства. Не мању инвентивност, упорност и посвећеност 
„превртању и тумачењу старих папира“ испољио је, данас се 
спокојно може рећи, његов „ученик“ др Зоран Вацић. А нешто се и 
посрећило. Тако је у последњем броју Timočkog medicinskog glasnika, 
објављен рад о једном од оснивача Стоматолошке секције др 
Димитрију Златановићу, који на неки начин исправља досадашње 
схватање да су у оснивању ове секције учествовали само београд-
ски лекари. Радост поводом овог небеског дара, донекле је помути-
ла чињеница, да се његове ауторке не уклапају у правилнике 
Лекарске коморе и Здравственог савета Србије – обе још немају пет 
година праксе, иако њихов рад у потпуности испуњава и најстроже 
научне критеријуме – па је стога у процедури акредитације њихово 
учешће као предавача изостављено, како се не би догодило да цео 
скуп не буде, само због тога, акредитован, али је, за узврат, немогуће 
тако драгоцен рад изоставити из једног оваквог зборника 

Не треба заобићи ни индиректне доприносе других аутора. 
Посебно рада академика др Радоја Чоловића објављеног у „Другом 
соколском зборнику“ (2013), или података из радова писца ових 
редова и др Александра Недока који су приступачни на „Растковом“ 
сајту (www.rastko.net/medicina).

Како год, задатак је извршен, откривене су нове чињенице, 
начињен је корак напред у расплитању пређашњих збивања, па је 
одлучено да се сва предавања у нешто ширем обиму штампају као 
посебна књижица. 

Лако је рећи, али где набавити потребан (невелик) новац? 
Стога се писац ових редова (на време) обратио најпре Стоматолошком 
факултету, а потом и Стоматолошкој комори Србије. 

Али... 
У складу са већ увреженим аутистичким обичајем, који већ 

поприлично дуго влада у Србији, ни од једних ни од других није 
добијен одговор. 

Зар је могуће? Рећи ће неко.
Ето, јесте.
И једно и друго писмо писца ових редова просто је игнориса-

но, из чега је, опет па писац ових редова требало да („мудро“) 
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закључи, да њих подухвати овакве врсте, мада се тичу њихових 
порекла, уопште не занимају, јер о „сиромаштву“ обе те угледне 
институције, не може бити ни речи.

Разумевање је, ипак, у последњем трену, нађено код проф. др 
Обрада Зелића, председника Удружења стоматолога Србије, који је 
успео да благовремено добави добротворе.

Тако је настала ова књижица, још једно сведочанство о отпор-
ности и неуништивости Секције за историју медицине Српског 
лекарског друштва; боље рећи истина за које се ова секција бори, 
које открива и које заступа, уз помоћ „немилосрдних“ на више начи-
на проверених чињеница. 

У зборнику радова саопштених на 39. редовном састанку 
Секције за историју медицине посвећеном јубилеју Стоматолошке 
секције СЛД објављује се мноштво прилога (факсимила докумена-
та, рукописа и фотографија), који потичу из Музеја науке и технике. 
Захваљујемо се директору МНТ мр Соњи Зимонић на дозволи да се 
објави део ове драгоцене музејске грађе.

Председник 
Проф. др Брана Димитријевић 
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