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Кнез Милан на Рујевици. Објава рата

18. Јун 1876.

Тога дана у јутру освану Алексинац у своме
најсвечанијем руву, окићен народним заставама, зе
ленилом и цвећем, јер се тога дана очекивао из Де
лиграда — врховни заповедник војске, Кнез Милан.
Све беше готово. Делиградска и алексиначка

утврђења готова, мобилизација и концентрација беше

извршена, целу Рујевицу над Алексинцем беше при
тисла силна војска, толика војска, колику ја до тада
никад у Србији не бејах видео; ако се не варам

ту већ беху: две ћупријске, две алексиначке, две
смедеревске, две пожаревачке и две крагујевачке
бригаде, осим тога силна позициона и довољно пољ

ске артиљерије, два или три каваљериска пука, ба
таљон инжињерије с мостовом екипажом и санитет

јужно моравске дивизије (т
.
ј. три бригадна и једно

дивизијско санитетско одељење, једна потпуна и

две непотпуне пољске болнице). Из дунавске диви

зије бејаше дошло само 3 лекара, 1 апотекар и са
нитетско оделење смедеревске 1-“ класе. З
а

све
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остале трупе концентроване у Алексинцу, требало

је да послужи санитет једне јужно-моравске ди
визије.

За официре, који не беху на служби тога дана,

беше изашла наредба да дочекају Кнеза у авлији

оне куће, која беше спремљена за Господара, а то
је, разуме се, кућа г. Прендића. Око 10 сахата

одосмо у ту кућу, и представимо се команданту

„централних“ дивизија, г. beнералу Черњајеву, који

је дотле у тој кући становао. Дан пре тога, кад
сам свима официрима раздавао пакетиће Есмарховог

завоја за прву помоћ, бејах однео и ђенералу један

и том сам приликом први пут видео тога човека,

чије је име данас чврсто везано с историјом нашег
народа. Али том приликом осем обичних фраза уч
тивости и врло кратког површног разговора о сани

тетској спреми алексиначке војске, нисам ништа

више с њиме разговарао. Данас, чекајући у његовој
соби докле огласе да иде Кнез, имао сам више

времена да посматрам тога официра, коме беше по
верена главна српска војска, и о коме дотле бејах

тако много чуо. Морам признати да сам био веома

изненађен појавом ђенераловом, о коме моја силна

уобразиља беше начинила много величанственију

слику према ономе, што сам о њему слушао и читао.

Још пре десет година, када бејах на словенском
хаџилуку у Москви, приликом етнографске изложбе
1867., чуо сам први пут име Михаила Глигоријевића

Черњајева. Срби депутирци, који су га у Петрограду
посетили рекопе ми: „То је један од највећих прија
теља српских у Русији. Њему се обраћају сви српски

ђаци и официри, који долазе да доврше своје васпи



НА ГРАНИЦИ 3

тање у Русији, и он свакога упућује и помаже
колико може боље. Тако н. пp. он је израдио те
је Сава Грујић примљен у артиљериску академију,

и т. д.“ Али чини ми се он тада не беше у Петро
граду, јер га онда нисам видео. О њему причаху

чудеса храбрости и самосталне војводске предузим

љивости. У азијским завојевањима Русије он је
задобио Русији читаву нровинцију далеко већу него

што је цела Србија, па је збачен с команде, јер је
то учинио без дане заповести. Даље причаху како

је он дао оставку и отишао да буде адвокат у
Москви, како влада руска није могла допустити да

један руски ђенерал адвокатише, како му је дала
6.000 рубаља пензије, само да седи с миром. После

много година чујем да Черњајев издаје и уређује

у Петрограду некакве врло оштре — за Русију —
новине, које се зову „Руски Свет“, и које се руској

влади нимало не допадају. Још доцније, када сам
већ био у Ћуприји, прочитам један број тих новина,

и нађем на челу један уводни чланак потписан од

Черњајева, у коме јавља својим земљацима, како
је ступио у српску службу „јер, вели, пошто сам
прегледао српску војску и њену спрему, да сам

одбио понуду српске владе да ступим у српску
службу, тиме бих само убио самопоуздање и одушев

љење у српском народу, а непријатељима словенске

ствари само бих учинио услугу: они би то схватили

као да сам ја мојим посматрањима дошао до убе
ђења да Србија није у стању ратовати. Оно истина

победа је у руци Свевишњега, али ја се надам да
ће се успети“. —
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