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УВОД

Дру га по ло ви на 19. ве ка озна че на је као пе-
риод ве ли ког на прет ка зуб не ме ди ци не где 
одон то ло ги ја – на у ка о зу би ма – по сте пе но 
пре ра ста у сто ма то ло ги ју, са вре ме ну зуб ну 
ме ди ци ну, на у ку о тки ви ма и ор га ни ма усне 
ду пље, ње ним обо ље њи ма, ано ма ли ја ма и 
по вре да ма. На уч ни ци и док то ри зуб не хи-
рур ги је Грин Вар ди ман Блек (Gre e ne Var di-
man Black), по зна ти ји као Г. В. Блек (1836–
1915), Ч. Ха рис, В. Мор тон, А. Ви цел и В. Д. 
Ми лер учи ни ли су пре крет ни цу у раз во ју 
са вре ме не зуб не ме ди ци не усме ра ва ју ћи је 
ка озбиљ ној на уч ној ди сци пли ни. Г. В. Блек 
за у зи ма по ча сно ме сто у овој пле ја ди зна ме-
ни тих љу ди као уте ме љи вач са вре ме не сто-
ма то ло ги је [1].

ОД РОЂЕЊА ДО ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

Г. В. Блек је ро ђен 1836. го ди не у окру гу Вин-
че стер, у др жа ви Или но ис, у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма, као нај мла ђе де те 
у мно го чла ној фар мер ској по ро ди ци. Ни-
је мно го ма рио за шко лу и уче ње, а пре зи-
рао је чак и уоби ча је не днев не об ве зе у ку-
ћи и на фар ми. Рас ту ћи у при род ном окру-
же њу, раз вио је соп стве ни на чин ло гич ког 
раз ми шља ња и ра су ђи ва ња, за ни ма ју ћи се 
за све око се бе, а на ро чи то за при ро ду и ње-
не за ко не [2].

У се дам на е стој го ди ни Блек се од лу чу-
је за сту ди је ме ди ци не, ма да не ма пи са них 
до ка за да је упи сао не ку ме ди цин ску шко лу 
[3]. До ла зи у Клеј тон код бра та ко ји је био 
ле кар и по ма же му у прак си. Због раз ви је-
не ма ну ел не спрет но сти, бр зо се за ин те ре-
со вао за ин тер вен ци је у зу бар ству. Збли жа-
ва се са Џ. Спи ром, док то ром зуб не хи рур-
ги је из Вин че сте ра, с ко јим про во ди до ста 
вре ме на у ње го вој ор ди на ци ји, учи и по ма же 
му при из во ђе њу ма њих за хва та. Че ти ри ме-
се ца ка сни је, у два де сет пр вој го ди ни, Блек 
чи ни хра бар по тез и отва ра сво ју зу бар ску 
ор ди на ци ју, у ко јој ра ди сам [4]. У Вин че сте-
ру сти че мно го па ци је на та и при ја те ља, ме ђу 
ко ји ма су би ли и ло кал ни сај џи ја и ору жар. 
Они му от кри ва ју тај не сво јих за на та, што 
ће ви спре ном Бле ку ка сни је по мо ћи да ди-
зај ни ра и из ра ди не ке ен до донт ске ин стру-
мен те ко је ће при ме ни ти у хи рур шким по-
ступ ци ма и ис тра жи ва њи ма [5].

Го ди не 1869. Бле ка по зи ва ју да одр жи 
пре да ва ње на ко ле џу за сто ма то ло ги ју у Ми-
су ри ју (Mis so u ri Den tal Col le ge). Пред мно-
гим по зна тим име ни ма из ла же соп стве на 
ис ку ства с ис пу ни ма од ис ко ва них ли сти ћа 
зла та, али ис ти че и не ми нов ну по ја ву ло-
ше ад хе зив но сти по сле из ве сног вре ме на. 
То га под сти че да се ин тен зив но ба ви хе-
ми јом, па чак за вр ша ва курс из хе ми је за 
гим на зиј ске про фе со ре. На жа лост, до кра-
ја жи во та ни је ус пео да раз ре ши ми сте ри ју 
ивич ног за тва ра ња. Ипак, тре ба на гла си ти 

КРАТАК САДРЖАЈ
Про шло је ви ше од сто го ди на од из ла ска из штам пе де ла „Опе ра тив на сто ма то ло ги ја” (1908) са-
мо у ког Гри на Вар ди ма на Бле ка (Gre e ne Var di man Black), по зна ти јег као Г. В. Бле к (1836–1915). Чи та-
вог свог жи во та пре да но је учио, уса вр ша вао се, ис тра жи вао, пи сао и под у ча вао дру ге. Ино ва тор 
у мно гим под руч ји ма зуб не ме ди ци не, а на ро чи то кон зер ва тив не те ра пи је, па тен ти рао је број не 
из у ме, из вр шио стан дар ди за ци ју ин стру ме на та и про це ду ра, кон стру и сао сто ма то ло шке бу ши-
ли це, гна то ди на мо ме тар, ка лу пе за ме ре ње чвр сто ће ма те ри ја ла, ми кро ме тар и ми кро том, уса-
вр шио ре цепт амал гам ске ле гу ре итд. Ње гов ства ра лач ки опус об у хва та ви ше од 500 на уч них и 
струч них чла на ка и не ко ли ко уџ бе ни ка ко ји су слу жи ли ге не ра ци ја ма сту де на та, а на ро чи то по-
гла вља о пре па ра ци ји твр де зуб не суп стан це ка ви те та, чи ји су се прин ци пи – до ду ше, у не што из-
ме ње ном об ли ку – за др жа ли до да нас. Има ју ћи Бле ков ства ра лач ки опус у ви ду, пе риод са вре ме-
не стоматологије мо же се по де ли ти на три де ла: пе риод пре Бле ка, у ко јем су се за хва ти на зу би-
ма при ме њи ва ли на те ме љу ис ку ства и с ма лом на уч ном осно вом, пе риод за вре ме Бле ка, то ком 
ко јег су ре ше не мно ге не до у ми це опе ра тив не сто ма то ло ги је на осно ву до ка за до би је них вла сти-
тим на уч ним ис тра жи ва њи ма, и „омаж” пе риод, ка да се то ком два де се тог ве ка при ме њу ју ње го-
ви по сту ла ти, ин стру мен ти и за кључ ци ко ји ће по ступ но, али ве о ма спо ро, усту па ти ме сто са вре-
ме ним док три на ма и ма те ри ја ли ма упр кос вр то гла вом раз во ју хи рур шких тех ни ка за сно ва них та-
ко ђе на на уч ним екс пе ри мен тал ним ра до ви ма.
Кључ не ре чи: Г. В. Блек; зуб на ме ди ци на; Бле ко ви прин ци пи пре па ра ци ја ка ви те та; амал гам; гна-
то ди на мо ме тар
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да је пр во ака дем ско пре да ва ње ко је је ика да чуо би-
ло упра во то ње го во [5]! Он је та да имао са мо два де-
сет ме се ци зва нич ног обра зо ва ња, а по сти гао је ве ли-
ки успех го то во са мо у ко.

Док тор зуб не хи рур ги је Т. Гил мор из Џек сон ви ла 
1871. го ди не за па жа Бле ко ве ре кон струк тив не за хва те 
на зу би ма. Ма хом су то би ли ис пу ни (плом бе) из мо де-
ло ва ни с ве ли ком пре ци зно шћу. Он та ко ђе уоча ва Бле-
ко ву за ин те ре со ва ност за хе ми ју и фи зи ку, ко је ће Блек 
ка сни је при ме њи ва ти у сво јим екс пе ри мен ти ма [3, 4].

И по ред оба ве за у број ној по ро ди ци, Блек сло бод-
но вре ме ко ри сти за чи та ње струч них чла на ка, по се-
ћи ва ње са ста на ка но во о сно ва них струч них удру же-
ња, на ко ји ма пра ти пре да ва ња и скла па по знан ства с 
мно гим углед ним струч ња ци ма тог вре ме на.

Као чо век огром не енер ги је и же ље за уче њем и уса-
вр ша ва њем од лу чу је да на у чи не мач ки је зик. Чи та ју ћи 
ра до ве чу ве ног не мач ког па то ло га Р. Вир хо ва у ори ги-
на лу, Блек се искре но за ин те ре со вао за це лу лар ну па то-
ло ги ју и тех ни ку ми кро ско пи ра ња. Ку пу је ми кро скоп 
и по ста је пр ви па то лог у окру гу (Слика 1) [4].

Пре да је хи сто ло ги ју и ми кро ско пи ра ње, па то ло ги-
ју и кон зер ва тив но зуб но ле кар ство на ко ле џу у Ми-
су ри ју и пу ту је пре ва љу ју ћи сто ти не ки ло ме та ра ско-
ро сва ке не де ље. На кон се дам го ди на Блек је на гра ђен 
по ча сним док то ра том. Ка ко је на том ко ле џу ме ди ци-
на би ла до ми нант на, Блек ни је мо гао да оства ри свој 
ду го го ди шњи сан: да одво ји зуб но ле кар ство од ме ди-
ци не. Че сто је го во рио: „Зуб на ме ди ци на тре ба да бу-
де не за ви сна и пот пу но рав но прав на с ме ди ци ном.”

ЖИВОТ У ЧИКАГУ

Блек се 1881. го ди не се ли у Чи ка го, где ра ди у сво јој 
зуб ној ам бу лан ти, а ин тен зив но се ба ви и на уч ним ра-
дом (Сли ка 2). Го ди не 1883. иза бран је за про фе со ра 
на Ка те дри за па то ло ги ју зу ба чи ка шког уни вер зи те та, 
где оста је пу них шест го ди на. У Чи ка гу штам па и пр ву 
књи гу под на зи вом „Ства ра ње отро ва од стра не ми-
кро ор га ни за ма” (1884. го ди не), ко ја је ре зул тат ње го-
вих ис тра жи ва ња у обла сти бак те ри о ло ги је. По но вље-
на из да ња те књи ге об ја вљу ју се у на ред не две го ди не.

Об ра ђу је про блем чвр стих зуб них на сла га, њи хов 
на ста нак и пре вен ци ју. Ис ти че ути цај гин ги вал них 
пљу вач них жле зда и њи хо ве сул ку сне теч но сти као 
глав них ети о ло шких фак то ра на стан ка чвр стих на-
сла га на зу би ма.

Члан ке „Ин фек ци ја зуб не пул пе и ње но ши ре ње” 
(1889) и „Рас пра ва о есен ци јал ним уљи ма” из да је у по-
зна тим ме ђу на род ним ча со пи си ма.

Го ди не 1890. из ла зи уџ бе ник „Ана то ми ја зу ба”, за ко-
ји је све цр те же ура дио сам. По гла вља ове књи ге ула зе у 
са став „Де скрип тив не ана то ми је ху ма них зу ба” (1891). 
У члан ку „Об ра да глеђ них иви ца” (1891) рас пра вља о 
свом прин ци пу пре па ра ци је ка ви те та зу ба („екс тен зи ја 
ра ди пре вен ци је”). Об ја шња ва где тре ба сме сти ти руб 
об ра ђе ног ка ви те та зу ба ка ко би се про ду жио век ис-
пу ну. Ва жно је помену ти ње го ва ис тра жи ва ња у ве зи 

Слика 1. Блек у радној соби поред микроскопа [4]
Figure 1. Black in his cabinet beside the microscope [4]

с на стан ком ка ри је са на пре ди лек ци о ним (при јем чи-
вим) ме сти ма. По ред оста лог, Блек пред ла же сме шта-
ње ру бо ва ис пу на „из ван ин тер ку спал ног кон так та на 
ме сти ма иму ним на ка ри јес (пре де ли са мо чи шће ња)”.

При но во о сно ва ној чи ка шкој зу бар ској шко ли (Chi-
ca go Nor thwe stern Uni ver sity Den tal School) би ва иза бран 
за де ка на 1896. го ди не.

Го ди не 1898. об ја вљу је чла нак о не кро тич ном гин-
ги ви ти су у ко јем на гла ша ва уло гу ми кро ба у на стан-
ку ове бо ле сти [2].

У Чи ка гу оста је ско ро до кра ја жи во та. Ту за по чи ње 
са сту ди о зним ра дом, ин тен зив но оку пља ју ћи по зна-
те на уч ни ке и спе ци ја ли сте ра ди раз ме не ми шље ња. 
Бри не о по пу ња ва њу би бли о теч ких фон до ва, на ба вља 
хи ља де књи га, др жи пре да ва ња и об ја вљу је ра до ве [4].

Са гле дав ши зна чај Ми ле ро вих на ла за о по стан ку 
ка ри је са, про ду бљу је ис тра жи ва ња с аспек та ми кро-
би о ло ги је по чет ком два де се тог ве ка [6].

ОРИГИНАЛНЕ НОВЕ МЕТОДЕ

Блек је за жи во та стан дар ди зо вао ви ше по сту па ка не-
го ико пре ње га. Ме ђу тим, од то га ни је имао мно го ко-
ри сти у ма те ри јал ном сми слу; чак се мо же сло бод но 
ре ћи да је имао и ште те.

Ис тра жи ва ња Фле че ра и Мар фи ја из 1837. го ди не 
(пр ви су пре по ру чи ли пла стич ни ме тал ни ис пун ко ри-
сте ћи жи ву и сре бро за фор ми ра ње амал га ма – „сук це-
да не ум”) усме ри ла су Бле ка да нај пре ис пи та, а за тим и 
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да про на ђе фор му лу амал гам ске сме се ко ја је ста бил-
на и по кон зи стен ци ји и по бо ји. У члан ку из 1910. го-
ди не он пре по ру чу је са став пра ха (сре бро 68%, ка лај 
26%, ба кар 5% и цинк 1%) ко ји ће се ду го при ме њи-
ва ти ши ром све та, а са мо де ли мич но про ме њен чак и 
да нас. Си ле жва ка ња и от пор ност на при ти сак амал-
га ма ме ри гна то ди на мо ме тром ко ји је сам кон стру и-
сао (Сли ка 3). Пу бли ко ва њем ових ре зул та та Блек до-
ла зи до стан дар ди за ци је ле гу ре. За ме ре ње во лу мен-
ских про ме на амал га ма кон стру и ше ми кро ме тар ко-
ји ме ри с тач но шћу од јед ног хи ља ди тог де ла ин ча [5].

Ци лин дрич не ка лу пе од чвр стог че ли ка ко ји су се 
под вр га ва ли при ти ску ко ри стио је за амал гам и дру ге 
очвр сну ле ма те ри ја ле, „ка ко би за о кру жио екс пе ри-
мен тал на ис пи ти ва ња ма те ри ја ла за ис пу не”. Слич ни 
ка лу пи ко ри сте се и да нас за ис пи ти ва ње от пор но сти 
сто ма то ло шких ма те ри ја ла на при ти сак.

Иако је знат но уна пре дио ква ли тет амал гам ске ле гу-
ре и из вр шио стан дар ди за ци ју, Блек ни је од то га имао 

ни ка кву ма те ри јал ну ко рист. На про тив, обе ло да нио је 
до бро чу ва ну тај ну и ти ме на ву као бес за ин те ре со ва-
них фа бри ка на та. Блек је до био ре зул та те да се жи ва 
за си ћу је у ре ак ци ји с оста лим ме та ли ма у амал га му, 
чи ме је на те рао Фле га да на пре да ва њи ма ви ше не из-
но си не тач но сти у ве зи с опа сно сти ма од тро ва ња жи-
вом. Блек је та ко ђе до ка зао да јед но став на ме ха нич-
ка сме са ме та ла без прет ход не при пре ме пред ста вља 
ло шу амал гам ску ле гу ру за прак тич ну при ме ну. Са ма 
чи ње ни ца да су на пре ла зу из 19. у 20. век амал га му 
по бољ ша не осо би не, те да се као та кав (тач ни је, вр ло 
ма ло мо ди фи ко ван) за др жао у упо тре би до да на шњих 
да на у по је ди ним кли нич ким си ту а ци ја ма, с пра вом 
ука зу је на ве ли ко при зна ње ко је се мо ра ода ти екс пе-
ри мен тал ним за ла га њи ма Бле ка, али и Ви це ла, ко ји 
се ова квим ис пи ти ва њи ма та ко ђе ин тен зив но ба вио.

Ана ли зи ра ју ћи ма сти ка тор не си ле на ин такт ним зу-
би ма и амал гам ским ис пу ни ма, Блек их ме ри та ко што 
кон стру и ше гна то ди на мо ме тар. Ко ли ко је апа рат био 
са вре мен ви ди се из чи ње ни це да и да на шњи гна то ди-
на мо ме три има ју сли чан ме ха ни зам и прин цип ра да. 
Из ово га су про из и шле мно ге Бле ко ве сту ди је о про-
ме на ма за пре ми не и по сто ја но сти бо је амал га ма [5]. 
Пр ви је опи сао ове на ла зе (1895), об ја вљу ју ћи и ре зул-
та те ис пи ти ва ња за гри жај них си ла у ра спо ну од 100 N 
до 500 N [7]. На жа лост, Бле ко ве вред но сти се ни су мо-
гле упо ре ди ти с ре зул та ти ма дру гих ауто ра, ње го вих 
са вре ме ни ка, због раз ли чи тих ме то да ме ре ња, на чи-
на при ме не си ла и ко ри шће ња апа ра та раз ли чи те пре-
ци зно сти. Узи ма ју ћи у об зир из ме ре не вред но сти ма-
сти ка тор них си ла, Блек и ње го ви са вре ме ни ци, као и 
мно ги ка сни је (Хојпл, Хед, Шре дер), за кљу чу ју да „гин-
ги вал ним тки вом под у пр та про те за омо гу ћа ва тре ћи-
ну до че твр ти ну вред но сти при род ног ма сти ка тор ног 
при ти ска у по ре ђе њу с про те за ма под у пр тим зу би ма, 
на ро чи то фик сним мо сто ви ма, где би ско ро оп ти мал-
не ма сти ка тор не вред но сти при ти ска мо гле де ло ва ти 
он да ка да је оства ре на функ ци о нал на при ла го ђе ност 
на пот пор на тки ва” [7].

Не за до во љан Мо ри со но вом бу ши ли цом из 1871. го-
ди не, Блек кон стру и ше но ву. При том ма ње ко ри сти 
бу ши ли цу за укла ња ње ме ких ка ри је сних ма са, кри-
ти ку ју ћи Мо ри со на због мо гу ћег отва ра ња пул пе (на-
ро чи то при ли ком ра да сту де на та и оних ма ње спрет-
них) и пре фе ри ра руч не ин стру мен те екс ка ва то ре ко-
је лич но ди зај ни ра [5].

Овај ве шти „за на тли ја” и „кон струк тор” у екс пе ри-
мен тал не свр хе пра ви апа рат за ме ре ње кон трак ци је 
амал га ма и ин стру мент за ре за ње чвр стих тки ва за ми-
кро ско пи ра ње и хи сто ло шка ис тра жи ва ња.

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ

По ред за вид ног бро ја чла на ка, Блек об ја вљу је и не ко-
ли ко из у зет них књи га, које су ка сни је на зва не кла сич-
ним де ли ма сто ма то ло шке ли те ра ту ре. Ме ђу њи ма се 
ис ти чу „Ана то ми ја зу ба” (1890) и „Опе ра тив но зуб но 
ле кар ство” у два то ма (1908) [6].

Слика 2. Блек у лабораторији поред зубарске бушилице [4]
Figure 2. Black in front of drilling machine in lab [4]

Слика 3. Гнатодинамометар који је дизајнирао Блек [4]
Figure 3. Gnathodynamometer by G.V. Black [4]
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„Опе ра тив но зуб но ле кар ство” је Бле ко во нај ва жни-
је де ло, у ко јем раз вр ста ва ка ри је сне ле зи је у пет кла са 
пре ма ло ка ли за ци ји: ја ми це, фи су ре, глат ке по вр ши-
не, кон такт не тач ке и врат зу ба [8, 9]. Ову књи гу пре-
вео је на не мач ки је зик ње гов сту дент Ханс Пи хлер, ка-
сни је про фе сор беч ког уни вер зи те та, чу вен и по то ме 
што је од кар ци но ма гор ње ви ли це опе ри сао Сиг мун-
да Фрој да. Књи га из ла зи у Бер ли ну 1914. го ди не под 
на сло вом „Кон зер ва тив но ле че ње зу ба” (Kon ser va ti ve 
Zahnhe il kun de) [6]. У њој Блек об ја шња ва се дам прин-
ци па пре па ра ци је ка ви те та код ка ри је сних и еро зив-
них ле зи ја зу ба за сно ва них на осо би на ма ма те ри ја ла 
за ис пу не (си ли кат ни це мент, зла то, амал гам), при че-
му на гла ша ва уза јам но де ло ва ње си ла жва ка ња, зуб-
них тки ва и ма те ри ја ла за ис пу не. Екс тен зив не тех ни-
ке при ли ком фор ми ра ња ка ви те та за ис пу не по че ле су 
да се при ме њу ју од 1893. го ди не упра во Бле ко вом за-
слу гом. Он по ста вља пра ви ло „екс тен зи ја ра ди пре-
вен ци је и ре тен ци је” сход но ма те ри ја ли ма за ис пу не 
из тог вре ме на. Ко ли ко су да ле ко вид но и про фе си о-
нал но би ли по ста вље ни прин ци пи об ра де ка ви те та ка-
ри је сне ле зи је за па жа се из чи ње ни це да су се са мо не-
ки прин ци пи по сте пе но мо ди фи ко ва ли у прак си кра-
јем два де се тог ве ка, ка да су на сце ну сту пи ле но ве ге-
не ра ци је ма те ри ја ла за ис пу не с по бољ ша ним осо би-
на ма, као што су ком по зит не смо ле, гла сјо но мер-це-
мен ти и амал гам-бонд пре па ра ти. Ова Бле ко ва књи га 
ка сни је до жи вља ва но во из да ње у Чи ка гу 1936. го ди-
не у че ти ри то ма [2].

„Де скрип тив на ана то ми ја ху ма них зу ба”, штам па-
на 1902. го ди не на 169 стра на, до жи вља ва ка сни је још 
три из да ња. Илу стра ци је и ана ли зе хи сто ло шких узо-
ра ка пе ри о стал ног тки ва, као и цр те же тки ва ко је је 
сам ура дио, Блек је об ја вио у ра ду „Пе ри о сте ум и пе-
ри о дон тал на мем бра на” [2].

Пред крај жи во та (1907) до ла зи у Ко ло ра до Спрингс, 
где ис тра жу је тзв. ша ре ну глеђ (бра он ка сти зу би). На 
овом ис тра жи ва њу ра ди до смр ти, а пост хум но му о 
овој те ми из ла зи по се бан чла нак (1916) с ко а у то ром 
Ме ке јом [5].

Ис тра жи ва ња не ка ри је сних ле зи ја (абра зи је, еро-
зи је) по чи ње 1908. го ди не, али га је смрт пред у хи три-
ла да их за вр ши.

По зна ти ча со пис из тог вре ме на Den tal Co smos об-
ја вљу је пет чла на ка о ис тра жи ва њу фи зич ких осо би-
на ху ма них зу ба с аспек та прак се и ре сто ра тив них ма-
те ри ја ла.

Не по сред но пред смрт (1915) Блек об ја вљу је књи-
гу „Спе ци јал на па то ло ги ја зу ба” (Spe cial Den tal Pat ho-
logy), у ко јој го во ри о уло зи ма сти ка тор них си ла у скло-
пу ре ста у ра ци је и пре па ра ци је ка ви те та. Об ја шња ва 
при јем чи вост ка ри је са у од но су на хе миј ске и фи зич-
ке осо би не твр дих зуб них тки ва. На жа лост, ка ко у то 
вре ме ни је имао пре ци зну ла бо ра то риј ску опре му, по-
гре шно је твр дио да је уче ста ла по ја ва ка ри је са у труд-
но ћи и по сле по ро ђа ја узро ко ва на гу бит ком ми не ра-
ла, на ро чи то то ком пе ри о да до је ња [2].

Го ди не 1917. пост хум но се у чи ка шком ча со пи су 
„Опе ра тив но зуб но ле кар ство и па то ло ги ја” об ја вљу-

је чла нак о раз лу чи ва њу пој мо ва ка ри је са и ка ри је сне 
ле зи је. Блек у ње му пред ла же да се тер мин „ка ри јес” 
за ме ни пој мом „ка ри је сна ле зи ја” кад год се по ми њу 
по чет ни ка ри јес, ма ли ка ри јес и ка ри је сна ле зи ја без 
ви дљи ве шу пљи не. Блек ра но пре по зна је ове ра зно ли-
ко сти, а кла си фи ка ци ју ка ри је сних ле зи ја озна чио је 
пре ма ло ка ци ји и на звао их „ка ви тети пет кла са”. Пра-
вил но је упо тре бља вао из раз рас па да ње (тру ље ње), а 
не „ка ри јес”, ко ји би по не кад збу њи вао чи та о ца у од-
ре ђе ном кон тек сту [10].

Чла нак о хи дро ге ну „За што хи дро ген гу би деј ство?” 
(Why pe ro xi de fa ils to work?) из ла зи 1921. го ди не [2].

ОСТАЛА ВАЖНИЈА ДОСТИГНУЋА

• Уве ли ча на учи ла – мо де ли пре па ри са них зу ба и опе-
ра тив ни ин стру мен ти за сту ден те;

• Кла си фи ка ци ја и но мен кла ту ра сто ма то ло шких ин-
стру ме на та;

• Бле ков екс ка ва тор за руч но укла ња ње ка ри је сних 
ма са [11];

• Стру гач по Бле ку, спе ци јал но ди зај ни ран ин стру-
мент за за ко ша ва ње (од ла ма ње) глеђ них при зми или 
под ми ни ра не гле ђи ко ји оси гу ра ва нео ме тан рад у 
бли зи ни здра ве гле ђи су сед ног зу ба, што је ско ро не-
мо гу ће из ве сти свр дли ма; ти ме се спре ча ва ју оште-
ће ње гле ђи по ис пу ња ва њу ка ви те та и по нов ни на-
ста нак ка ри је са у тој пот ко па ној обла сти;

• Пло ча сти сплинт (удла га) по Бле ку (1895), на ме њен 
ле че њу бе зу бих пре ло мље них ви ли ца;

• „Тро то ар по Бле ку”, на црт рав ног пла тоа око кон-
ка ви те та ка ри је сне шу пљи не као би о ло шка фор ма 
об ра ђе ног ка ви те та где се стро го из бе га ва при бли-
жа ва ње зуб ној пул пи и ште ди зуб но тки во;

• Бле ков про стор, опис де ла пе ри а пек сног про сто ра 
ко ји се на ла зи из ме ђу фи зи о ло шког фо ра ме на на 
вр ху зу ба (врх ко ну са) и рав ни не (ба за ко ну са) ко-
ја је управ на на ана том ски фо ра мен, ко ји тре ба да 
шти ти од не по треб не ири та ци је ен до донт ским ин-
стру мен ти ма;

• Кру на по Бле ку, по себ но ди зај ни ра на ве штач ка кру-
ни ца;

• Сту ди ја о зна че њу кон такт не тач ке на осно ву соп-
стве них ис тра жи ва ња и про ве ра ва ња на ла за Пе ри-
ја (1879) и Ве ба (1881);

• Сту ди ја ко јом по твр ђу је Ми ле ро ву бак те риј ску те-
о ри ју по ре кла ка ри је сног про це са;

• Ис тра жи ва ња о хе миј ском са ста ву зуб них тки ва;
• Па тент по бољ ша не но жне зу бар ске бу ши ли це са 

врп ча стим пре но сом;
• Тек сто ви о по сле ди ца ма обо ље ња зуб не пул пе;
• Ис тра жи ва ња зуб ног ка мен ца;
• На ла зи о си стем ским ефек ти ма ин фек тив них обо-

ље ња уста;
• Ис тра жи ва ња о уло зи ден тал ног пла ка у за по чи ња-

њу ка ри је сног про це са;
• Хе миј ска ана ли за зуб них тки ва;
• Ис тра жи ва ња флу о ро зе зу ба;
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• Ис ку ства са га сом „сме јав цем” (ме ђу пр ви ма при-
ме нио азот-су бок сид као ин ха ла ци о ни ане сте тик 
за екс трак ци ју зу ба) [2].

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Г. В. Блек, уни вер зи тет ски про фе сор, плод ни пи сац, ис-
тра жи вач, на уч ник и ино ва тор, увео је зуб ну ме ди ци ну 
у мо дер но до ба, по ста вио је на чвр сте на уч не осно ве и 
дао смер ни це за њен да љи раз вој. Ни је би ло обла сти 
на у ке у ко ју он ни је био упу ћен. Др жао је чак пре да-
ва ња из зо о ло ги је, хе ми је, гло бал ног за гре ва ња, го во-
рио о за ко ни ма мо ра и кре та њу та ла са, ети ци, раз во ју 
умет но сти и ма ну ел не спрет но сти као са став ном де лу 
еду ка ци је сто ма то ло га. Го во рио је не мач ки и фран цу-
ски је зик, сви рао не ко ли ко му зич ких ин стру ме на та и 
сли као пеј за же и пор тре те. Ис ти чу ћи ве ли чи ну ње го-
вог до при но са са вре ме ној сто ма то ло ги ји мно ги га по-
ре де са Фо ша ром и То ме сом [12]. Увек на сме јан и при-
ја тељ ски рас по ло жен, отво ре ног ср ца, оми љен ме ђу ко-
ле га ма и при ја те љи ма, скла пао је мно го број на по знан-
ства. Та кав не сва ки да шњи чо век ин спи ри сао је мно-
ге ге не ра ци је не са мо сво јим ге ни јал ним пи са ним ра-
до ви ма, из у ми ма и пре да ва њи ма, већ и по на ша њем.

По сма тра ју ћи Бле ков ства ра лач ки опус уоча ва се 
кон стант ност у ра ду и при зна њи ма ко је је сти цао за 
жи во та, а и ка сни је. Иако је био чо век скром ног кла-
сич ног обра зо ва ња, до спео је до по ло жа ја це ње ног уни-
вер зи тет ског про фе со ра и вла сни ка че ти ри по ча сна 
док то ра та. Стал но се уса вр ша вао и спе ци ја ли зо вао да-
ју ћи мно ге ино ва ци је до стој не по што ва ња. За слу жу је 
ве ли ко при зна ње и за не пре кид но и стр пљи во об у ча-
ва ње сту де на та и мла ђих ко ле га до нај сит ни јих де та ља, 
искре но, од свег ср ца, не кри ју ћи тај не сво је про фе си је.

Бле ко ве за слу ге у опе ра тив ној зуб ној ме ди ци ни и 
тер ми но ло ги ји у ка ри о ло ги ји [10], ино ва ци је, уџ бе-
ни ци и број ни ра до ви на во де да са вре ме ну сто ма то-
ло ги ју по де ли мо на три раз до бља: вре ме пре Бле ка, у 
ко јем су се хи рур шки за хва ти из во ди ли ем пи риј ски, 
без на уч не осно ве, раз до бље за вре ме Бле ка, то ком ко-
јег су ре ше не мно ге не до у ми це из обла сти опе ра тив не 
зуб не ме ди ци не на осно ву до ка за до би је них на уч ним 
ис тра жи ва њи ма, и тзв. омаж (hommage) пе риод по сле 
Бле ко ве смр ти (20. век), у ко јем се при ме њу ју ње го ви 
мно го број ни по сту ла ти, ин стру мен ти и за кључ ци. Ге-
ни јал но сми шље ни, спо ро су усту па ли ме сто са вре ме-
ним док три на ма и ма те ри ја ли ма и по ред вр то гла вог 
раз во ја сто ма то ло ги је.

У пе ри о ду нај ин тен зив ни јег на уч ног ра да, у раз го-
во ру са сту ден ти ма, Блек је јед ном пред ска зао: „До ћи 
ће вре ме ка да не ће би ти по треб но вр ши ти ре па ра ци је 
и ле че ња па то ло шких про це са у усној ду пљи и на зу-
би ма, а то ће би ти он да ка да пре вен тив не ме ре поч-
ну да се ши ро ко при ме њу ју.” [13] Та ко ђе је ре као: „Ка-
да бу де мо са зна ли ети о ло ги ју и па то ло шко об ја шње-
ње ка ри је сног про це са, нај че шћег обо ље ња зу ба, тек 
он да мо же мо про на ћи нај бо ље оруж је за бор бу про-
тив ње га.” [3] Ве ли чи на ње го ве лич но сти огле да се и 
у то ме што је био пр ви ко ји је зах те вао и од дру гих да 
пу бли ку ју и раз го ва ра ју о оном што се тек ис тра жу је.

Пре ми нуо је на сво јој фар ми 31. ав гу ста 1915. го-
ди не усред ве ли ког ис тра жи ва ња у обла сти флу о ро-
зе зу ба [14]. За хвал ни сту ден ти по ди гли су му спо ме-
ник у Цен трал ном пар ку у Чи ка гу [2]. Стал на по став-
ка Бле ко вог ства ра ла штва на ла зи се у Бал ти мо ру (гра-
ду у ко јем је осно ва на пр ва зу бар ска шко ла у САД), у 
Му зе ју др Се мју е ла Д. Ха ри са, о ко јој бри ну по што ва-
о ци и след бе ни ци ње го вог де ла [15].
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SUMMARY
Over hundred years has elapsed since the publication of “Oper-
ative Dentistry” (1908), a book by the famous odontologist and 
scientist Greene Vardiman Black. Throughout all his life Black 
worked hard on education, research, lecturing, publishing and 
teaching others. The innovator in many fields of dental medi-
cine, particularly conservative therapy, he patented numerous 
inventions, implemented the standardization of instruments 
and procedures, constructed stomatological drills, gnathody-
namometer, material hardness testing moulds, micrometer 
and microtome. Black is the author of more than 500 articles 
and innovations, as well as several exceptional books that are 
considered as classic within the domain of the dental litera-
ture, and which many generations were educated on. One can 
certainly say that Black occupies the honorary position among 
the eminent personalities of dental scientist as one of the found-

ers of contemporary stomatology. If we take into consideration 
Black as to his merits in operative dentistry and wider, it could 
be confirmed that the epoch of contemporary dentistry could 
be divided into the era before Black, when many dental proce-
dures were performed without scientific foundation, the time 
during Black when many dilemmas were resolved in operative 
dentistry branches backed up by laboratory investigations, and 
finally the homage period of the 20th century when the applica-
tion of his postulates, instruments and conclusions were grad-
ually being abandoned giving way to modern doctrines and 
materials due to the rapid advancement of industry of dental 
materials and operative techniques in modern stomatology all of 
which should be credited to the development of basic sciences.
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