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ЗА БО РА ВЉЕ НА ИСТО РИ ЈА – СЕ ЋА ЊЕ НА ДР МИ ЛО ША 
БО РИ СА ВЉЕ ВИ ЋА, ЛЕ КА РА И ХУ МА НИ СТУ

На да Пе тро вић
Архив Ју го сла ви је

Са мо ма ли бр ој од ред ни ца у ли те ра ту ри и шту ри тек сто ви у ен ци-
кло пе ди ја ма упу ћу ју на др Ми ло ша Бо ри са вље ви ћа, зна чај ног пред став-
ни ка срп ске ин те лек ту ал не и вој не ели те. Др Бо ри са вље вић је био ле кар, 
ху ма ни ста, рат ник, офи цир, уче сник свих ра то ва ко је је Ср би ја во ди ла 
кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка. Управ ник не ко ли ко вој них бол ни ца, на-
чел ник са ни те та Ми ни стар ства вој ног Кра ље ви не Ср би је, на чел ник са-
ни те та Дру ге арми је то ком Бал кан ских и Пр вог свет ског ра та, ду го го ди-
шњи пред сед ник Срп ског дру штва Цр ве ног кр ста и ре дов ни члан Срп-
ског ле кар ског дру штва. 

Др Ми лош Бо ри са вље вић је ро ђен у Ива њи ци 1855, шко ло вао се у Ива-
њи ци и Кра гу јев цу, а у Мо скви је за вр шио Ме ди цин ски фа кул тет. Го во-
рио је и пи сао на ру ском, фран цу ском и не мач ком је зи ку. Ми лош Бо ри са-
вље вић при па да ге не ра ци ји Ср ба ко ја је у дру гој по ло ви ни 19. и по чет ком 
20. ве ка пр о шла не ко ли ко ра то ва. Имао је 20 го ди на ка да је сте као пр во 
рат но ис ку ство. У срп ско-тур ским ра то ви ма 1876–1878, био је пи сар шта-
ба Ужич ке бри га де на Ја во ру. Од та да па све до кра ја Пр вог свет ског ра та 
у ње го вом жи во ту, то ком ско ро че ти ри де це ни је, сме њи ва ће се ци клу си 
мир но доп ског и рат ног жи во та. 

Две по след ње де це ни је 19. ве ка др Бо ри са вље вић је гра дио ка ри је-
ру вој ног ле ка ра и управ ни ка вој них бол ни ца та да шње Ср би је. Ука зом 
кра ља Ми ла на Обре но ви ћа при мљен је за вој ног ле ка ра 1883, а већ на ред-
не го ди не по чи ње ње го во слу жбо ва ње по срп ским ва ро ши ма у свој ству 
управ ни ка вој них бол ни ца: у Кру шев цу (1884–1886), Кра гу јев цу (1887–
1889), Ни шу (1889), За је ча ру (1897). На са мом кра ју 19. ве ка по но во је по-
стао управ ник Вој не бол ни це у Ни шу, јед не од нај ста ри јих ме ди цин ских 
уста но ва у Ср би ји. 

По чет ком 20. ве ка, са бо га тим ис ку ством ле ка ра и управ ни ка вој них 
бол ни ца, по чи ње ње го ва ка ри је ра у са ни тет ској слу жби вој них ко ман ди 
и Ми ни стар ства вој ног. Као на чел ник Са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар-
ства вој ног Кра ље ви не Ср би је, 1901. и 1904. го ди не, пред у зео је оп се жне 
ме ре за по бољ ша ње хи ги јен ских, ма те ри јал них и дру гих усло ва ра ди 



очу ва ња здра вља вој ни ка. О свом ви ђе њу уло ге и зна ча ја вој ног са ни те та 
пи сао је у сту ди ји Вој ни са ни тет у ми ру и ра ту од 1884. до 1921. 

Уче сник је Бал кан ских ра то ва, а Пр ви свет ски рат, ко ји ће би ти хе-
рој ски и по бед нич ки, али у огром ним раз ме ра ма и стра да лач ки. Др Ми-
лош Бо ри са вље вић, са да већ у ше стој де це ни ји жи во та, опет ра ту је и са 
вој ском де ли гор ке пло до ве по ра за, ал бан ске гол го те, али и рат ну по бе ду 
Ср би је. Као на чел ник са ни те та Дру ге арми је срп ске вој ске пр о шао је Ал-
ба ни ју и на шао се у из бе гли штву по ку ша ва ју ћи да на сва ки на чин по-
мог не вој сци и ра ње ни ци ма. 

Пр о шав ши сва рат на стра да ња др Бо ри са вље вић је спо знао зна чај ху-
ма ни тар ног ра да и ра но се укљу чио у ту ми си ју. Ње го ва ак тив ност у Срп-
ском дру штву Цр ве ног кр ста и Срп ском ле кар ском дру штву да ти ра још 
из 1885. го ди не. 

У Пр вом свет ском ра ту Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста де ли ло је суд-
би ну на ро да. По из би ја њу ра та Глав ни од бор Дру штва одр жао је 11. ју ла 
1914. по след њу сед ни цу у Бе о гра ду. На сед ни ци је за пред сед ни ка Дру-
штва, уме сто пре ми ну лог ге не ра ла Дра гу ти на Фра на со ви ћа, иза бран 
пот пред сед ник др Ми лош Бо ри са вље вић. Из бор др Ми ло ша Бо ри са вље-
ви ћа, са ни тет ског пу ков ни ка, за пред сед ни ка Дру штва био је плод ње го-
вог ду гог ан га жо ва ња и ис ку ства ко је је сте као оба вља ју ћи мно ге ду жно-
сти у ње му: се кре та ра 1909–1910; пот пред сед ни ка 1912–1914; чла на Глав ног 
од бо ра 1901–1921. го ди не. Ка ко је, ме ђу тим, био на функ ци ји на чел ни ка 
са ни те та Дру ге арми је, пред сед нич ку функ ци ју је пре пу стио пот пред-
сед ни ку Дру штва др Во ји М. Су бо ти ћу. 

Ме ђу чла но ви ма Глав ног од бо ра ко ји су са вој ском и вла дом сти гли 
на Крф на ла зио се и пред сед ник Дру штва др Ми лош Бо ри са вље вић. Раз-
ре шен ду жно сти на чел ни ка са ни те та Дру ге арми је, он је са чла но ви ма 
Глав ног од бо ра Ван ли ћем, Спа си ћем и Ми ло са вље ви ћем апри ла 1916. от-
по чео рад Срп ског дру штва Цр ве ног кр ста у из бе гли штву. Као пред сед-
ник Дру штва др Бо ри са вље вић је 1. ма ја 1916. са Кр фа упу тио чу ве ни Пр о
глас при ја те љи ма срп ског на ро да у це лом све ту: 

„Исто ри ја све та не пам ти ве ћу тра ге ди ју од оне ко ју је до жи вео срп-
ски на род... У не рав ној бор би срп ска вој ска, бра не ћи и за ли ва ју ћи кр вљу 
сва ку сто пу сво је зе мље, мо ра де на пу сти ти сво ју отаџ би ну. На род је и ту 
гор ку ча шу ис ку ше ња сто ич ки ис пио и срп ски вој ни ци: го ли, глад ни, 
пр о мр зли и из мо жде ни, ни су ни он да из не ве ри ли сво је са ве зни ке.

Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста оста ло је без ика квих сред ста ва да 
би мо гло сво ју ху ма ну и хри шћан ску пот по ру и да ље ука зи ва ти; за то се 
обра ћа за по моћ сви ма, ко ји ма срп ска ствар и Срп ство ле жи на ср цу.“

Апел др Бо ри са вље ви ћа и Срп ског дру штва Цр ве ног кр ста у из бе гли-
штву био је кру ни сан успе хом. По ве де на је жи ва ак ци ја за осни ва ње од-
бо ра и при ку пља ње при ло га у нов цу, оде ћи, бол нич ком и са ни тет ском 
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ма те ри ја лу за срп ске вој ни ке, ра ње ни ке, из бе гли це, за ро бље ни ке, ин-
тер ни ра не гра ђа не у не при ја тељ ским зе мља ма и оси ро ма ше не по ро ди-
це у Ср би ји. 

По сле апе ла у Би зер ти је осно ван од бор Срп ског цр ве ног кр ста за се-
вер ну Афри ку. Сле де ће го ди не осно ва ни су од бо ри у Ри му и Па ри зу, док 
је у Лон до ну по сто јао од бор при По слан ству Кра ље ви не Ср би је у ко ме 
је ра ди ла су пру га срп ског по сла ни ка Јо ва на М. Јо ва но ви ћа. У Ја па ну је 
обра зо ван ја пан ско-срп ски ко ми тет, ко ји је во дио пр о фе сор Ду шан То до-
ро вић и ко ји је за Срп ско дру штво цр ве ног кр ста при ку пљао при ло ге у 
нов цу и ства ри ма. У САД Дру штво су осно ва ли аме рич ки Ср би са пр о-
фе со ром Ми хај лом Пу пи ном на че лу. Још 1912. го ди не Ср би из Аме ри ке 
по ма га ли су срп ским ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма за вре ме Бал кан ских 
ра то ва у нов цу и ства ри ма. У САД при ло ге је са ку пља ла Је ле на Ло за нић, 
а То дор Ди ми три је вић во дио је ак ци ју за при ку пља ње по мо ћи у Ју жној 
Аме ри ци.

У осло бо ђе ној Ср би ји др Ми лош Бо ри са вље вић је упу тио још је дан 
пр о глас – апел за по моћ, 14. ок то бра 1918. У пр о гла су се на во ди: 

„... На род је у пра вом сми слу из глад нео, без оде ла и обу ће. Да би спа-
сли на ше ста нов ни штво, ко је је сма ње но ско ро на по ло ви ну бо ле сти ма и 
не сре ћа ма Свет ског ра та, обра ћа мо се сви ма при ја те љи ма срп ског на ро-
да да нас по мог ну у овим од лу чу ју ћим тре ну ци ма“

По моћ је сти гла из свих кра је ва зе мље као и из ино стран ства. Би ло је 
то, из ме ђу оста лог, при зна ње Срп ском цр ве ном кр сту ко ји је сво јим ра-
дом сте као оп ште ува жа ва ње. 

Но во ство ре на др жа ва, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, по ла ко 
је ус по ста вља ла мир но доп ски жи вот и сво је ин сти ту ци је, ко је је углав-
ном ба шти ни ла из Кра ље ви не Ср би је и др жа ва ко је су ушле у њен са став. 
На 35. сед ни ци глав не скуп шти не Срп ског дру штва Цр ве ни крст, 25. де-
цем бра 1921, пр о ме њен је на зив и де ло круг ра да Срп ског дру штва Цр ве-
ног кр ста пр о ши рен је на це лу те ри то ри ју Кра ље ви не СХС, под но вим 
име ном: Дру штво Цр ве ног кр ста Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
На са стан ку Глав ног од бо ра 28. де цем бра 1921. го ди не иза бра но је но во ру-
ко вод ство. 

На ис тој сед ни ци, при ли ком пре да је ду жно сти но вој упра ви, по-
след њи пред сед ник Срп ског дру штва цр ве ног кр ста др Ми лош Бо ри са-
вље вић у опро штај ној бе се ди из нео је: 

„Пре да ју ћи Вам сво ју до са да шњу до бро вољ ну ху ма ну ду жност ми 
же ли мо да ва шим бу ду ћим ра дом још ви ше пр о сла ви те име Срп ског 
дру штва Цр ве ног кр ста, ко је је до са да ус пе ло да стек не ле по име и код 
Ме ђу на род ног ко ми те та цр ве ног кр ста и код сви ју стра них дру шта ва 
Цр ве ног кр ста.
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Ми ну ли ра то ви, од 1876. го ди не до по след њег Свет ског ра та, нај-
бо ље по ка зу ју ко ли ко је ве ли ка со ли дар ност ме ђу дру штви ма Цр ве ног 
кр ста и, бла го да ре ћи по мо ћи на шег на ро да као и стра ним дру штви ма 
Цр ве ног кр ста, на ше Дру штво би ло је у мо гућ но сти да од го во ри сво ме 
за дат ку у до ста зна чај ној ме ри. Ја ово под вла чим на ро чи то за то што ми-
слим да не тре ба ни ка да из гу би ти из ви да да на ше Дру штво цр ве ног 
кр ста ни је са мо на род на, већ и ме ђу на род на уста но ва и та ко тре ба и да-
ље да оста не ...

Ми вам оста вља мо и сво је три те ко ви не: Ну диљ ску шко лу, два са на-
то ри ја за оса ка ће не и обо ле ле у ра ту – са на то ри јум у Врњ ци ма и Ба њи Ко-
ви ља чи – и дру штве ни по лу ме сеч ни орган „Гла сник Цр ве ног кр ста“. Сем 
то га ми вам оста вља мо са ни тет ског ма те ри ја ла и до ста јак ка пи тал, са-
ку пљен од на ших при ја те ља за вре ме Свет ског ра та, са ко јим но ви Од бор 
мо же раз ви ти сво ју ак тив ност, на ро чи то на по прав ци на род ног здра вља, 
и ак тив ност у бор би пр о ти ву на род них бо ле сти: ту бер ку ло зе, си фи ли са, 
ма ла ри је, а нај већ ма пр о тив на род ног не зна ња нај о снов ни јих прин ци па 
о чу ва њу здра вља и хи ги је не.“

Ини ци ја ти ву др Бо ри са вље ви ћа о по ди за њу Шко ле за ну ди ље (се-
стре) при хва ти ла је Аме рич ка ми си ја Цр ве ног кр ста др Ри де ра. Др Ри дер 
је 1920. го ди не обра зо вао са ве то дав ни од бор, чи ји је пред сед ник био др 
Ми лош Бо ри са вље вић. Шко ла је по диг ну та на зе мљи шту ко је је Срп ском 
дру штву Цр ве ног кр ста усту пи ла Бе о град ска оп шти на у ком плек су од-
ре ђе ном за бол нич ке згра де, бли зу Оп ште др жав не и Вој не бол ни це. Из-
град њу шко ле фи нан си ра ли су Аме рич ка ми си ја Цр ве ног кр ста, Срп ско 
дру штво Цр ве ног кр ста и Ми ни стар ство на род ног здра вља. Ок то бра 1921. 
уда рен је ка мен те ме љац, а 6. ма ја 1923. све ча но је отво ре на згра да у Де ли-
град ској ули ци 31. Згра да је по диг ну та у ци љу: за шти те рат не си ро ча ди, 
по ди за ња ни воа здрав стве не за шти те и шко ло ва ње струч них ну ди ља 
(се ста ра). У овој згра да да нас се на ла зи Ме ди цин ска шко ла.

Дру штво Цр ве ног кр ста Кра ље ви не СХС на сле ди ло је од Срп ског дру-
штва Цр ве ног кр ста имо ви ну ко ја је из но си ла 35 ми ли о на ди на ра. Осим 
не по крет но сти Дру штво је на сле ди ло и но вац за ло жен у јед ној швај цар-
ској бан ци (333.334 швај цар ска фран ка и 39.279 фран цу ских фра на ка).

Др Бо ри са вље вић је оста вио ду бок траг у Срп ском дру штву Цр ве ног 
кр ста, пре све га као ње гов пред сед ник од 11. ју ла 1914. до 25. де цем бра 1921. 
За по ча сног чла на Дру штва Цр ве ног кр ста Кра ље ви не СХС иза бран је 25. 
апри ла 1926. 

Као вр стан ле кар и управ ник вој них бол ни ца др Бо ри са вље вић је 
1885. по стао до пи сни члан Срп ског ле кар ског дру штва од 1885. Из ње-
го ве мно го стра не де лат но сти из два ја мо спи са тељ ски рад по све ћен те-
ма ма из обла сти ме ди ци не и вој не са ни тет ске слу жбе. Са ра ђи вао је у 
ли сту Рат ник, чи ји је осни вач био Јо ван Ми шко вић, ми ни стар вој ни у 
вла ди Јо ва на Ри сти ћа
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Др Бо ри са вље вић је пен зи о ни сан 1921, али је из пен зи је пре ве ден у 
ре зер ву 5. ја ну а ра 1923. са исто вет ним чи ном. Умро је 22. ок то бра 1934. и 
са хра њен је у по ро дич ној гроб ни ци на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

За пре дан рад по све ћен вој сци Ср би је, ме ди ци ни, ху ма ни тар ном и 
дру штве ном ра ду, пре га ла штву за отаџ би ну у ра ту и ми ру, др Ми лош Бо-
ри са вље вић је до био мно га ви со ка до ма ћа и стра на од ли ко ва ња: Ор ден 
Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че ви ма 3. ре да, Ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде без 
ма че ва 4. ре да, Ор ден Бе лог ор ла 3. ре да, Ор ден Та ков ског кр ста са ма че-
ви ма 4. ре да, Ор ден Све тог Са ве 3. ре да, Ор ден Цр ве ног кр ста, спо ме ни це 
ра то ва Ср би је 1876–1878, 1885–1886, 1912–1913, 1914–1918; фран цу ски Ор ден 
ле ги је ча сти, ранг ви те за ле ги је ча сти, Зве зду Tu ni sia; Од ли ко ва ње Цр ве-
ног кр ста САД.

Др Ми лош Бо ри са вље вић и ње го ва су пру га Да рин ка, ћер ка пе ша-
диј ског пу ков ни ка Пе тро ни ја Те ши ћа, жи ве ли су у ку ћи на тро ме ђи бе-
о град ских ули ца: Охрид ске, Кру ше дол ске и Све тог Са ве, пре ко пу та Цр-
кве Све тог Са ве, чи ји су до бро тво ри већ пет ге не ра ци ја. Има ли су че тво ро 
де це: Ми лу ти на, Ђор ђа, На де жду (ра но умр ла) и Ду ша на. Њи хо ва де ца 
су би ла до сто јан из да нак сво јих ро ди те ља и оста ви ла су сна жан пе чат у 
срп ској ме ди ци ни и ар хи тек ту ри. Оста ли по том ци су та ко ђе сле ди ли тај 
узор.

Др Ми лу тин Бо ри са вље вић, је дан од ис так ну ти јих ар хи те ка та у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, док то ри рао је на Сор бо ни и био је про фе сор Фи-
ло зоф ског фа кул те та, где је осно вао ка те дру за есте ти ку. Про јек то вао је 
ве ли ки број ку ћа на Не и ма ру, Де ди њу, из ме ђу оста лог и от ме ну ка пи ју и 
огра ду пар ка на Сту дент ском тр гу. О Ми лу ти ну Бо ри са вље ви ћу, као ар-
хи тек ти нео ре не сан сног сти ла, на ма ни фе ста ци ји „Да ни фран ко фо ни је“ 
мар та 2010. зна чај но из ла га ње има ла је Љи ља на Ми ле тић – Абра мо вић, 
исто ри чар ар хи тек ту ре из Му зе ја при ме ње не умет но сти. У окви ру 32 са-
ло на ар хи тек ту ре исти Му зеј ор га ни зо вао је и пре да ва ње о Ми лу ти ну 
Бо ри са вље ви ћу.

Др Ђор ђе Бо ри са вље вић, ото ри но ла рин го лог, са ни тет ски пу ков ник 
и на чел ник Вој но ме ди цин ске кли ни ке. Жи вео је у Охрид ској ули ци 4, 
у ку ћи ко ју је про јек то вао ње гов брат Ми лу тин. Ме ди ци ну је за вр шио 
у Бер ну и био је лич ни ле кар ди на сти је Ка ра ђор ђе вић. Вр шњак је кне за 
Па вла, са ко јим је био при ја тељ од ра ног де тињ ства све до смр ти. По сле 
Дру гог свет ског ра та, пен зи о ни сан је и од у зет му је чин. 

Др Ду шан Бо ри са вље вић, спе ци ја ли ста ренд ге но лог, за вр шио је ме-
ди ци ну у Бе чу и био на чел ник Он ко ло шко-ра ди о ло шког ин сти ту та у Бе-
о гра ду пре и по сле Дру гог свет ског ра та. 

Пра у нук др Ми ло ша Бо ри са вље ви ћа, др Ми лош Па вло вић, је при-
зна ти свет ски ар хи тек та, про фе сор уни вер зи те та и аутор. Жи ви и ра ди 
од 1983. го ди не у То рон ту. 

Др Ми лош Бо ри са вље вић, чо век им пре сив не ка ри је ре и ве ли ких за-
слу га, као и мно ги дру ги зна ме ни ти Ср би ни је до вољ но по знат. Се ћа ња 
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ко ја на свог зна ме ни тог пре тка пре да но не гу је по ро ди ца су дра го це на и 
ин спи ра тив на за њих, али то ни је до вољ но. Срп ска исто ри о гра фи ја тек 
тре ба све стра но да осве тли ње гов жи вот и за слу ге за отаџ би ну. И да на 
те ме љу то га др Ми ло шу Бо ри са вље ви ћу и ње го вим број ним са вре ме ни-
ци ма – ге не ра ци ји љу ди по себ ног ко ва и ду хов не сна ге – од ре ди пра во 
ме сто и са њи хо вог име на ски не ко пре ну за бо ра ва. 

На по ме на: Из го во ре но на ре дов ном са стан ку Сек ци је за исто ри ју ме
ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва 23. ју на 2011.


