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КОЧИНА КРАЈИНА1
За време петвековне турске владавине Јагодинска нахија заузимала је
значајно место у важнијим настојањима Срба да се изборе за слободу. Због свог
географског положаја нахија је увек била поприште битака, преговора,
наступања и повлачења војски, страдања и сеоба народа. У свим тим догађајима
Јагодина је дала велики број незнаних и знаних људи, који су своје животе дали
за ослобођење од туђинске власти.
По једном од њих читав један рат добио је његово обележје. Реч је о Кочи
Анђелковићу и аустро-турском рату вођеном од 1788-1791. године. У народу је
по вођи познат као Кочина крајина.
Вођа тог устанка Коча Анђелковић рођен је у селу Пањевцу, данашњем
Кочином Селу у непосредној близини Јагодине. Овај рат у Србији против Турака
Коча је почео сам, још првог дана аустро-турског рата, верујући да је то прави
тренутак за скидање турској јарма. Први његови успеси заталасали су народне
масе па је број његових добровољаца брзо растао тако да је почетком априла
1788. године по неким тврдњама износио око 3000 бораца. То су углавном били
добровољци из Јагодинске нахије и околине Свилајнца. Овако великом одзиву
допринеле су и аустријске прокламације пред сам рат, а нарочито ратна слава
Коче Анђелковића. У народу је он важио за личност која може успешно да
поведе рат за коначно збацивање турске владавине и на тај да оствари вековну
тежњу. Тако је народ прихватио Кочу и у великом броју му пришао. Али како је
народ у Србији Кочин покрет сматрао за почетак борбе који ће учинити крај
ропству, Аустрија је ове народне тежње ставила у службу својим плановима, и
Кочиној акцији дала једну другу улогу.
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Нови пут, 1988. године, Јагодина. Фељтон је написан и објављен поводом двеста
година од Кочине крајине.
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Коча својим покретом, и поред неколико великих победа над Турцима, у
целини гледано није имао успеха. Због недовољне помоћи од стране Аустрије у
најтежим тренуцима морао је напустити Јагодинску нахију, место свог
краткотрајног деловања. Ипак Кочино ратовање је у народу оставило дубок
траг. Својом борбом Коча је заталасао народне масе, које једном стављене у
покрет нису мировале ни после Кочине погибије. Дух отпора водио је Србе све
до првог и другог српског устанка. У том буђењу решености за коначан обрачун
са Турском царевином код Срба лежи главна заслуга Коче Анђелковића.

Коча Анђелковић
Сећање на Кочу и његово дело и у овом времену живи у народу. Његово
село Пањевац, између два рата, мења назив у Кочино Село.2 У манастиру
Јаковић, који се налази између Рајкинца и Војске, његовом првом логору,
подигнут је споменик Кочи и свим каснијим настављачима његове борбе. На
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Решење о промени имена села донето је 30. августа 1934. одине.
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Дунаву у близини Кладова, на месту Кочине погибије и погибије шездесетак
његових добровољаца, налази се споменик, знак захвалности српског народа.
У његовом, Кочином селу, данас нема директних потомака. Његови
потомци и потомци његовог брата Петра данас живе у Ковину где је Коча
пребегао и превео своју породицу, пред сам аустро-турски рат. Морава је одавно
поткопала и срушила његову кућу. Једино сведочанство тих давних времена је
Кочин храст на обали Мораве, под чијим се крошњама, по народном веровању,
Коча састајао са виђеним људима оног времена и договарао за борбу против
Турака.

БЕОГРАДСКИ ПАШАЛУК ПРЕД
КОЧИНУ КРАЈИНУ
Цео период турске петвековне владавине над српским живљем био је
испуњен пљачком, убијањем, отимањем деце и одвођењем у робље. Како је
слабила централна власт у Цариграду, репресалије над хришћанима бивале су
све оштрије. Нормално је што је сваки рат Турске са Аустријом и Русијом у
српском народу будио наду за ослобођење. Многи Срби узимали су учешће у
ратовима, било у самосталним јединицама или у саставу хришћанских војски.
Први аустро-турски рат који је у једном периоду вођен на територији
Београдског пашалука, био је рат неколико европских држава на челу са
Аустријом против Турске у времену од 1683. до 1699. године. Тада се велики
број Срба прикључио аустријској војсци, док су бројне самосталне хајдучке чете
наносиле велике губитке Турцима. Пораз Аустрије у том рату довео је до велике
сеобе Срба. Само из Поморавља око 50 хиљада људи напустило је своја огњишта
и пребегло преко Саве и Дунава. Иста слика поновљена је и у следећем аустротуртском рату од 1716. до 1718. године. Поново је због освете Турске, дошло до
бежања становништва у Аустрију или склањање у неприступачне пределе. О
тешком стању у Београдском пашалуку најбоље сведочи аустријски попис из
1718. године. У делу који је Аустрија заузела, у дванаест нахија, живело је 2456
породица у 415 насеља, док су 342 насеља опустела. У Јагодинској нахији
живело је 78 породица у 17 насељених места док је опустелих места било 19.
Због учешћа и у следећем рату од 1737-1739. године као и у претходна два, Срби
су били изложени бесу Турака.
После двадесетак година владавине Аустрије Београдски пашалук долази
поново 1739. године под власт Турака. Враћањем под турску управу Србија је
претворена у поприште нереда, зулума, крвопролића. Слаба централна власт у
Цариграду није могла да спречи масовни долазак јаничара у Србију. Настало је
несметано пљачкање већ намученог народа, што је доводило до поновних
бежања у Аустрију. Због таквог стања и честих ратова, половином 18. века
насељеност Србије била је још неповољнија. Пашалук је половином 18. века
имао само од 50-60 хиљада становника. По турском попису из 1741. године од
1546 села у пашалуку била су насељена свега 592, док је 721 опустело. Осим
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тога, 233 села су опустела још крајем 17. и почетком 18. века. У свим селима
укупно је било 6586 пореских обвезника.

Одвођење у робље
Невољама хришћанског становништва допринело је и утврђивање
београдске тврђаве. Велики део новца и зноја становништва из пашалука трошио
се на то да Београд поново постане најјача тврђава према Аустрији.
Репресалије над хришћанима појачане су и пред рат са Русијом који је
почео 1768. године, јер су предходне године у Србији била примећена „многа
неидентификована лица одевена као православни калуђери“. Спремајући се за
рат против Турске руска царица Катарина II рачунала је и на активно учешће
поробљених хришћана у њему. Јануара 1769. године упутила је проглас „свим
словенским народима православне вере под турском влашћу“. И поред
спремности да се подигне устанак, услед масовног присуства турске војске,
разоружања народа и удаљености Руса, у Србији није дошло до устанка већ само
до појачаног бежања у Аустрију, као и до покушаја неколико група избеглица да
се прикључе руској војсци.
Невољама српског становништва допринела је и појава куге 1762. године
која је са мањим прекидима трајала све до почетка 1774. године. Према једној
вести из 1765. године, „од куге скоро потпуно су помрли турски поданици
православне вере. Због тога је престала обрада земљишта и сви други потребни
и свакојаки послови, тако да је дошло до велике скупоће и глади у Србији“. Ова
вест у склопу са свим другим недаћама приказује сву тежину положаја српског
народа под Турцима.
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Рат са Турском Русија је крунисала победом. После мира у КучукКајнарџију 1774. године почело се отворено постављати питање даљег турског
опстанка у Европи, односно њене поделе између Аустрије и Русије. Извиђање
турске територије која се граничила са Аустријом, отпочето је већ 1777. године
слањем аустријских официра преобучених у трговце. После прекида од неколико
година, доласком Јосифа II на аустријски престо 1780. године, поново се отвара
питање опстанка Турске у Европи. Маја 1781. године склопљен је аустро-руски
споразум о заједничкјом рату против Турске и подели њене територије. По
споразуму Србија и Босна требале су да припадну Аустрији. Већ 1782. године
Аустрија је почела вршити ратне припреме као што су подизање ратних
магацина, прикупљање ратног и другог материјала за војску, спремања ратних
планова и друго. Истовремено започет је и рад на организовању обавештајне
службе. На извиђању Србије радило се из неколико центара, а на првом месту из
Земуна и Панчева. У Земуну је том акцијом руководио мајор Линдерскрон са
поручником Михајлом Михаљевићем и заставником Јозефом Митесером, а у
Панчеву мајор Турати са сарадницима из Србије. Обавештајни рад односио се
првенствено на прикупљање обавештења о одбрамбеном систему дуж Дунава и
Саве, о пограничним градовима а посебно о Београду, путевима у
унутрашњости, расположењу становништва за борбу против Турске, а исто тако
и на придобијању становништва за Аустрију уколико би дошло до рата.

ШПИЈУНСКИ РАТ У СРБИЈИ
У прву извиђачку мисију, с пролећа 1783. године упућени су поп Никола
Радомировић, Радич Петровић из Сиоковца и подофицир Стеван Весковић. Они
су током четири недеље, преобучени у турска одела, сакупљали податке о
путевима у Србији. Пошли су од Остружнице, па преко Крагујевца, Јагодине,
Параћина, Ражња и Алексинца стигли у Ниш. Из Ниша су преко Књажевца,
Видина, Неготина, Кладова и Пожаревца дошли до Смедерева, затим преко
Ресаве поново у Ћуприју, а одатле Цериградским друмом у Београд. До
потребних података су долазили путем сарадње са виђенијим људима у Србији,
јер су сви они углавном били упознати са активношћу Аустрије.
Турати је такође отпочео обиман рад са уходама. Он је добио упутства да
тајно извиди све градове у Србији, њихов положај, утврђења, број кућа,
породица и друго. Поуздани обавештајци пребачени су почетком априла 1783.
године са задатком да прикупе податке о путевима, земљишту између градова,
река са прелазима, становништву, јачини посаде у Београду, Смедереву, Нишу,
Параћину, Јагодини и другим градовима. На основу извештаја својих ухода
Турати је у четири свеске саставио опис путева у Србији и то углавном у њеној
источној половини. У првој свесци, где је описан Цариградски друм од Београда
до Ниша, дат је опис Багрдана, који се састојао од 30 турских и 15 српских кућа;
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Јагодине са 150 турских, 15 српских и 15 циганских кућа; Ћуприје са 60 турских
и 10-15 српских кућа и Параћина са око 160 турских и око 40 српских кућа.
Нова шпијунска група, коју су сачињавали земунски трговац Јован
Армени и аустријски каплар Росић започела је свој рад 4. јула 1783. године.
Њихов задатак био је да извиде пут од Београда до Видина, па одатле преко
Ниша Цариградским друмом до Београда. Њихов извештај садржи опис војних
објеката, путева, мостова, већих простора на којима је било места за веће
јединице.

Радич Петровић
Последња шпијунска мисија у 1783. години била је мисија капетана
Лаутерера коме су придодати капетан Редонџ и поручник Фрања Михановић.
Њихов пут трајао је од 8. маја до 4. новембра. За то време прошли су кроз Видин,
Цариград, Солун, Битољ, Охрид и Драч. Одатле су преко Призрена, Приштине,
Куршумлије стигли у Ниш и Цариградским друмом за Београд.
У 1784. години предузета су опширнија извиђања Србије, јер претходна
нису била довољна за потребе Аустријске команде. Сада се за пратиоце, уместо
троваца користе калуђери, јер су они сакупљајући милостињу за своје манастире
прелазили преко целе територије. После неколико година релативног затишја, од
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24. августа 1787. године, од турске објаве рата Русији, поново постаје актуелно
ухођење Србије и Београда.
Првих дана новембра аустријски цар Јосиф приступио је припремама за
објаву рата. Како се много полагало на учешће Срба у овом рату, Аустрија је
нарочито радила на подизању народа у Београдском пашалуку. Поред ранијих
агитација, Јосиф II је новембра 1787. године припремио прокламацију којом се
Срби позивају на оружје а за узврат обећана им је потпуна слобода
вероисповести, избора митрополита, иста политичка права и слободе као и
Србима у Угарској и друго.

ПОКУШАЈ ОСВАЈАЊА БЕОГРАДА
Упоредно вршени су покушаји да се на препад освоји Београд. Први
препад био је одређен за ноћ између 2. и 3. децембра 1787. године. Планирано је
да Никола Радомировић отвори Диздареву капију на Сави, Јован Новаковић
Дефтердарову капију и Живко Миленковић капију код Небојшине куле. Њима је
требало да помогне Сиоковчанин Радич Петровић са 200 добровољаца до
доласка аустријске војске. Срби су уговорене ноћи у потпуности извршили свој
део посла: отворили су капије, прикупили довољан број људи из града, искрцао
се Радич Петровић са добровољцима. Међутим, изненадни ветар отежао је
укрцавање и пловидбу аустријске војске, а магла и јака мећава онемогућили су
јој искрцавање у одређено време и на одређено место.
После овог неуспеха, од српских добровољаца формиран је фрајкор под
командом мајора Михајла Михаљевића, коме су као капетани придодати Јован
Новаковић, Радич Петровић и Никола Радомировић, као свештеник фрајкора. За
четвртог капетана постављен је Фрања Михановић.
И после овог неуспеха цар Јосиф није одбацио план за освајање Београда
пре почетка рата. Будност Турака временом је попустила. Одлучено је да се
напад изврши на горњи град, при чему је било предвиђено да Никола
Радомировић, Јован Новаковић, Живко Миленковић и Радич Петровић отворе по
једну градску капију за улазак аустријске војске док би фрајкори патролирали на
рекама одвраћајући пажњу Турцима. Операција је била предвиђена за 17. јануар
1788. године, али кошава је и овог пута била тако снажна да се Аустријанци нису
усудили да исплове.
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Освајање Београда
Коча и његов брат Петар ступили су међу добровољце које је окупио
Радич Петровић. Са овим добровољцима учествовали су у првом неуспелом
освајању Београда. Касније су обојица ступила у новообразовани Михаљевићем
фрајкор. После другог неуспеха у заузимању Београда, Коча и његов брат,
заједно са још 25 добровољаца били су отпуштени из фрајкора, после чега су они
отишли у Ковин.

КОЧИН ПРЕЛАЗАК У СРБИЈУ
Када је други покушај да се препадом зауме Београд пропао, аустријски
посланик при Порти, према ранијем упутству, предао је 9. фебруара 1788. године
објаву рата Турској. Непријатељства су почела истог дана и састојала су се у
одузимању турских лађа на Дунаву. У нападу на турске лађе код Смедерева
учествовао је и Коча Анђелковић. После напада било му је наређено да остане у
Србији, пренесе глас о рату и да растура аустријске прокламације. На
8

Мр Добривоје Јовановић – Кочина крајина

прокламације Турци су одговорили паљењем кућа и манастира, па је Коча
видевши то, прикупио око 40 Срба и са њима 11. фебруара напао и освојио
Пожаревац. После тога кренуо је у унутрашњост Србије и освојио Паланку,
Баточину и Багрдан. У време борби око Багрдана Коча се састао у Свилајнцу са
јагодинским протом Јованом Миловићем, који му је помогао у растурању
прокламације и дизању народа у јагодинској, крагујевачкој и смедеревској
нахији. Кочин одред је после ових успеха нарастао на око 500 људи. Са њима је
освојио Крагујевац. То је била најдаља тачка до које је Коча продро у свом
првом походу. Због недостатка муниције морао је да се повуче преко Дунава.
При повлачењу имао је окршај са једном турском јединицом.
Кочини успеси били су подстрек за народни покрет који се појавио на
више места. Један савременик овако је описао стање у Србији пред крај
фебруара 1788. године: „У Србији влада потпуни неред, муслимани се боре
против хришћана, а ови против муслимана, те се не може ни једну миљу
путовати, а да се не дође ди трвења са неком четом. Срби жуде за
ослобођењем од турског јарма и свете се својим угњетачима где год могу; они
крстаре на све стране и не дају Турцима да иду у Београд. Мања места, по
којима су живели Србио и Турци заједно, сада су празна. Турци одлазе у градове,
а Срби из више села скупљају се у заједнице да се лакше бране...“ Кнез у Великом
Поповићу стражарио је на путу за Ниш и одузимао писма од турских гласоноша.
Коча у Србију поново прелази 26. фебруара. Овог пута са задатком да
пресече везу између Београда и Ниша, јер по аустријском плану априла месеца
требало је да се приступи опсади Београда. Кочин одред сада је нарастао на 1200
људи. У одреду као нижи заповедници били су Кочин брат Петар, Јован
Миловић и Максим Михаиловић. Ускоро по Кочином преласку у Србију био је
припремљен један турски транспорт од 200 камила са намирницама, намењен
Београду. Намеравао је да га нападне између Ћуприје и Јагодине. Са турском
претходницом из Ћуприје, јачине око 80 коњаника, Коча се сукобио 7. марта и
разбио их. Тек после недељу дана наишао је турски транспорт састављен од 200
товарних коња, кога је пратило око 1000 Турака. Предходно су Турци послали
једну предходницу да погледа путеве. Добровољци су привремено напустили
положаје да би заварали Турке. После извештаја предходнице о слободи
проласка, транспорт је кренуо из Јагодине. Коча их је са око 1500 људи 14. марта
напао у Багрданском теснацу и после четворочасовне борбе потпуно их разбио.
Око 200 Турака је побијено, међу њима и тефтердар, а много више рањено. Цео
транспорт пао је Кочи у руке, као и тефтердаров пртљаг и преписка. Плен је
послат у манастир Јошаницу, Кочин главни логор, а остаци разбијених Турака
гоњени су до Јагодине. Сутрадан су Турци покушали да потисну Кочу али и овог
пута били су поражени, поново са великим губицима. Коча је са својим
сарадницима одржао састанак у манастиру Јошаници 16. марта. На њему је
одлучено да се освоји Јагодина, у којој је, као и Ћуприји, било доста Турака.
Напад је почео 17. марта и трајао је два дана. После великих борби и неколико
покушаја Турака да пробију блокаду, Коча ипак није успео да освоји Јагодину.
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Док су трајале борбе око Јагодине, једна делегација однела је Кочино писмо
аустријској команди, у коме је тражена помоћ у муницији и оружју, и слање бар
педесетак аустријских војника и два трубача, како би Турци сматрали да се боре
са Аустријом а не са рајом.3

Фрајкорци

3

Ова делегација је известила мало другачије о Кочиним борбама. Бој у багрданском
теснацу одиграо се 17. марта. Сукобило се око 600 Срба са 400 Турака. У борби је
погинуло око 100 турских војника, а брашно са 130 товарних коња добровољци су
поделили између себе. Према истом извештају напад на Јагодину извршен је 18. марта.
У нападу је учествовало око 2000 Срба. У борбама је погинуо Хаџи-Барјактар, командат
Јагодине и око 20 Турака. Они су поменули још један сукоб, који се одиграо између
Јагодине и Ћуприје код Гиља. У овом сукобу пало је 15 Турака, док међу Србима није
било губитака.
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Кочини окршаји са Турцима допринели су да цар Јосиф измени своје
држање према борби српских устаника. Одобрио је да се устаницима пошаље
1000 старих пушака са одговарајућом количином муниције као и цео Банатски
фрајкор. Коча је за дотадашње успехе, 26. марта добио чин капетана, што је
уједно требало да буде подстрек за даљу борбу.
Због Кочиних успеха у фебруару и марту, веза са Београдом била је
знатно отежана. Турци су по сваку цену желели да учине сигурним Цариградски
друм, а и све остале путеве у унутрашњости Србије, јер су се последице Кочиних
успеха у великој мери осетиле у Београду. Потреба за ослобођењем пута за
Београд нарочито се осетила када је крајем марта требало из Ниша да крене нов
транспорт са храном и оружјем према Београду. Да би му обезбедио пролазак
кроз Багрдански теснац, из Београда је кренуо један одред од 300 коњаника и 400
пешака, с намером да се у Јагодини, где је стигао транспорт, уједини са његовом
пратњом и допрати га у Београд. Овај одред Коча је напао у Багрданском
теснацу 31. марта и после двоипочасовне борбе натерао га на повлачење убивши
око 70 Турака, а много више ранивши. Срби су имали два мртва и два рањена
добровољца. За овај успех цар Јосиф је одликовао Кочу златном медаљом.
Почетком априла Турци су почели да врше припреме за коначан обрачун
са Кочом. Турцима у Јагодини и Ћуприји стигла су нова појачања. Пре него што
је извршено спајање Банатског фрајкора са Кочином четом, 7. априла око 3000
пешака и 400 коњаника из Јагодине извршило је напад на Кочу код манастира
Јошанице. Успели су да га потисну, а манастир да запале. Уз помоћ добровољаца
који су се налазили у околини, Коча је успео да растера Турке и ослободи
манастир Јошаницу. После два дана, 9. априла Турци из Ћуприје напали су на
Кочиног брата Петра код манастира Раванице. Приликом напада запалили су
манастир и сва околна села. И поред ових победа Турци нису успели потпуно да
ослободе пролаз кроз Багрдански теснац. У својим извештајима и даље наводе да
су путеви за Београд непроходни.

ПРВИ КОЧИНИ ПОРАЗИ
Спајање са Банатским фрајкором извршено је 15. априла. Осим што се
број војника повећао, Коча је могао са рачуна и на боље снабдевање својих
добровољаца, јер је недостатак хране био велики проблем. Често су се његови
људи растурали по околини тражећи храну, што је лоше утицало на извршење
борбених задатака.
У таквој ситуацији 17. априла из Јагодине је кренуо већ спреман турски
транспорт. Поучени ранијим искуством Турци нису желели овај транспорт да
шаљу без јаке пратње. Овом приликом је 200 товарних коња и 400 кола пратило
близу 5000 војника. Како су уједињене снаге Кочине чете и Банатског фрајкора
бројале око 800 људи и биле много слабије од турске војске која је пратила
транспорт, Коча није ни покушао да га нападне. Брановачки, командант
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Банатског фрајкора желео је да нападне транспорт и да га, колико је то могуће
оштети. Све до Колара тражена је могућност за напад, али се од њега одустало
када се сазнало да су транспорту у помоћ дошли Турци из Београда и Смедерева.
Долазак овог транспорта није много изменио стање у Београду, јер је
храна трајала кратко време, па се оскудица почела поново осећати. Због оваквог
стања у Београду, изгледи за успех аустријског освајања Београда били су још
увек повољни. Међутим, цар Јосиф и даље није предузимао напад, с једне стране
због недовољне спремности аустријске војске, а с друге што аустријски савезник
Русија још није почела са ратним операцијама.

Манастир Јошаница
Крајем априла очекивао се нов транспорт за Београд, највећо до тада. Да
би му обезбедили пролаз кроз Багрдански теснац, Турци из Београда су за
Јагодину и Ћуприју послали око 1000 војника. Они су се сукобили са Кочиним
12

Мр Добривоје Јовановић – Кочина крајина

људима код Раче. Сутрадан 29. априла, турски одред сукобио се са Кочом и
Банатским фрајкором недалеко од Баточине. Турци су у том сукобу изгубили 25
људи, али су успели да се пробију до Јагодине. За Кочину чету овај неуспех био
је врло значајан. После овог сукоба Кочини добровољци, заједно са фрајкором
склонили су се у Марковац, где се већ налазио збег из 20-ак села јагодинске
нахије. Пролазак Турака кроз Багрдански теснац унео је страх у Кочине људе. Са
Кочом је остало свега десетак бораца, са којима се повукао за Пожаревац, док су
остали отишли да спасавају своје породице. Због овог растурања Кочине чете и
повлачења фрајкора путеви су постали слободни за Турке.
Ову ситуацију Турци су желели да искористе за умирење побуњених
крајева. Београдски митрополит упутио је 30. априла позив кнезовима и
виђенијим људима да се врате у своја села. Сличну акцију предузели су и Турци
који су се крајем априла пробили до Јагодине. Позвали су на предају народ
јагодинске и крагујевачке нахије, уверавајући их да ће им вратити децу и стоку и
да никакве репресалије неће вршити над народом. Већ у првој половини маја
пристизале су нове турске војске у побуњене крајеве, што је довело до предаје
једног дела становништва, док је други део емигрирао за Аустрију.
Растурање Кочиних добровољаца дало је повод аустријској команди да
покуша да реши један важан проблем у Кочиној чети. Један од разлога
растурања чете, како је аустријска команда сматрала, било је Кочино самовољно
присвајање плена. Коча је под притиском Аустријанаца пристао да се плен од:
450 форинти, 140 волова, 60 бивола, 170 коња и преко 2000 оваца прода и да се
новац подели његовим људима. На тај начин изглађен је спор између Коче и
његових добровољаца и створене су могућности обнављања одреда.
Очекивано обнављање Кочине чете ишло је веома тешко и поред
измирења. Осим клонулости у народу због Кочиних последњих неуспеха стање
је погоршано доласком нових турских одреда у побуњене крајеве. Турска војска
са око 7000 војника и пет топова ушла је у Србију преко Крајине. У Хомољу су
одузели око 300 комада крупне стоке и сву храну од становништва. Осим тога
запалили су девет села а многе породице одвели у ропство. У свом даљем
походу, крајем марта, више нису вршили насиље него су позивали становништво
на предају уз обећање да ће им све бити опроштено. У исто време са југа је
дошла друга турска војска јачине око 30.000 војника. Ова војска је ушла у
Карановац, Крушевац, Параћин, Ћуприју, Јагодину и приморала становништво
ових крајева на послушност. Под притиском турских снага, а преварени у
очекивању да ће аустријска војска прећи у Србију, становништво се предавало.
Нахије: крушевачка, ћупријска, јагодинска и крагујевачка биле су до половине
маја умирене. Становништво које није желело да се преда морало је да одлази у
емиграцију.
Због таквих прилика са сакупљањем добровољаца ишло је доста тешко. За
четири дана, после мирења са својим људима око поделе плена, Коча је успео да
сакупи свега четрдесет људи и са њима се десетог маја поново упутио на
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Цариградски друм око Јагодине. Успет је његова чета нарасла на стотину људи.
И овако малобројна, Кочина чета изазвала је страх код Турака.

Фрајкорци
Коча је ипак 16. маја морао да напусти положај код Глоговца, јер је сазнао
да је турска војска која је ишла из Хомоља кренула према њему. У Пожаревцу
Кочина чета појачана је са две чете Банатског фрајкора и са нових 133
добровољаца. Њихов задатак био је да испред очекиваног турског транспорта
поруше главне мостове, да друмове закрче камењем и стаблима, а да у кланцима
извршавају нападе на транспорт. Коча је са 320 људи кренуо из Пожаревца 22.
маја. Њему су се у путу придружиле две фрајкорске чете са укупно 210 људи. По
плану турски транспорт је требао бити нападнут код Гроцке. Транспорт је после
закашњења кренуо из Јагодине 27. маја. При самом поласку састојао се од 1000
товарних коња, 100 камила, 200 кола и пратњом од око 5000 турских војника. У
Паланци Турци су сазнали за чете добровољаца и порушене мостове код Гроцке,
па су усиљеним маршем заобилазним путем дошли у Београд.
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КОЧИНА ЧЕТА У БАНАТУ
После овог успеха Турци су приступили распоређивању војске која је
била нагомилана у Ћуприји. Из Ћуприје према Пожаревцу и Смедереву
настапали су у три колоне, вршећи пљачкање и спаљивање читавих села.
Тамошње становништво, преплашено оваквим поступцима, остављало је домове
и у гомилама бежало ка аустријској граници. Само за два дана 5. и 6. јуна
прешло је близу шест хиљада бегунаца са својом покретном имовином на
аустријску страну. Аустрија је, за разлику од ранијих захтева, сада помагала да
се бегунци што брже пребацују на њену територију, јер се исељавањем
становништва отежавало снабдевање турске војске, што је била велика сметња за
ратне операције. Да би помогао бегунцима, Коча је заузео положај код Кулича и
са својих 200 добровољаца неколико дана водио борбу са вишеструко јачом
турском војском, која је покушавала да спречи пребацивање становништва. Док
је Коча са успехом штитио бегунце при преласку у Аустрију, код Ћуприје и
Ниша вршило се прикупљање турских снага за коначно чишћење северне
границе од фрајкораца. Плашећи се турског продора, а и због притужби
емиграната да им Коча као награду што их брани самовољно много отима, Коча
је одлучио да напусти положај код Кулича и пређе у Ковин, где се налазила
његова породица. Његове дотадашње положаје и бригу око одбране и помоћ
избеглицама преузео је Брановачки са једном четом Банатског фрајкора.
Убрзо по доласку у Ковин Коча је наговаран да поново пређе у Србију и
да пружи помоћ емигрантима. Коча је условио свој повратак формирањем једне
прописне чете под његовом командом, са платом и издржавањем, јер је поново
дошло до оптужби његових добровољаца због самовољног присвајања плена.
Коча се противио преласку у Србију и због измењене ситуације. Војнички
положај био је другачији у јуну и јулу 1788. године него с пролећа када је рат
почео. У мају и јуну Турци су доста војске нагомилали у побуњене крајеве. Сада
су држали све путеве и кланце у својим рукама, и постали су много опрезнији
него раније. Коча је своје услове изнео и цару Јосифу 23. јуна у Земуну. После
тога, по налогу цара Јосифа, преуређењу тј. присједињењу Кочине чете Српскобанатском фрајкору приступило се почетком јула месеца. Пошто су две српске
чете у фрајкору бројале по 226 људи тако је и за Кочину чету био предвиђен
исти број. Међутим, одмах се за Кочину чету пријавило 280 добровољаца, а
после три недеље, чета је бројала укупно 509 људи. Сви добровољци били су из
Србије и то из нахија: јагодинске, крагујевачке, смедеревске и пожаревачке. При
ступању у фрајкор свако од добровољаца примио је по четири форинте и
тридесет крајцера, а свакодневна плата износила је осам крајцера и порција
хлеба. Коча, командант са чином капетана, добијао је месечну плату од
четрдесет форинти и четрдесет крајцера. Дотадашњи нижи Кочин заповедник
Максим Михајловић такође је распоређен у његову чету као надхарамбаша. При
коначкој формацији, чети су придодати: хирирг, потхирутг, потхарамбаша,
наредник и шест каплара.
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За то време Турци су настојали да се користе својим последњим
успесима, које су постигли отварањем пута између Београда и Ниша, и да се с
једне стране појачају војнички, а с друге да умире побуњене крајеве. Већи
градови у Србији били су пуни Турака, а у Београд су слата појачања сваког
дана. Мада су Турци заустављали емиграцију она је била јака. Према тврђењу
цара Јосифа, број емиграната само у јуну износио је око 50.000 људи са преко
300.000 комада стоке. Турци су схватили да освета и злостављање може отерати
и остало становништво. После насиља у првом наступу огорчења, покушали су
обећањима да зауставе емиграцију. Они су у местима која су се предала,
одредили групу људи, који су за плату и ослобођење од пореза имали задатак да
чувају путеве и њиве од фрајкораца и добровољаца. Помоћу Срба који су се
покорили почели су Турци да оправљају Цариградски друм. Он је прошириван,
сво жбуње и дрвеће око пута је посечено, мостови оправљени. За овај посао
свакодневно је употребљавано око 300 људи из Левча и око 200 људи из
крагујевачке нахије.
Покорено становништво са великом жељом је очекивало прелазак
аустријске војске да би се са њом удружили против Турака. Једино је влашко
становништво показивало пријатељско расположење према Турцима. Шта више
нападали су фрајкорце и добровољце. Аустрија је са своје стране настојала да
спречи или бар отежа повратак турске власти, али још њена војска није
прелазила у Србију коју је народ очекивао још од почетка рата. Једино су вршена
пребацивања мањих или већих добровољачких одреда, који су имали задатак да
мањим препадима и чаркама наносе Турцима штету. Нема сумње да су овакве
акције отежавале турским војскама снабдевање, јер су у таквим акцијама у
великим количинама уништавани храна и усеви. Ова четовања у лето 1788.
године нарочито су била важна, јер се после покрета руске војске очекивала
офанзива Аустријанаца. С том намером Српско-банатски фрајкор пребачен је у
Србију. Требало је прикупити податке о снази и кретању непријатеља, уз то да
свим средствима: пљачкањем, уништавањем усева и препадима што више отежа
снабдевање турске војске.
По плану чета Брановачког требала је да се креће између Гроцке и
Колара, Кочина чета око Пожаревца, док је Демелић са својом четом требао и
даље да брани Кулич и емигранте који су прелазили у Аустрију. Прелазак
Брановачког и Коче извршен је 24. јула. Изгледа да Коча овим преласком није
био задовољан. Док је Брановачки морао са својом четом убрзо да се врати на
аустријску територију, и Демелић да одступи од Кулича који је пао Турцима у
руке, само Кочини покрети остали су потпуно непознати аустријској команди. У
једном извештају, износе двојица Кочиних људи, да се њихова чета налазила у
близини Кулича када је почео турски напад, и да је Коча одбио да им пође у
помоћ. Ова и друге оптужбе против Коче утицале се на аустријску команду да
спроведе надзор над Кочином четом. Предложено је да се команда над четом
преда Брановачком. Цар Јосиф је одобрио ову промену, али како се Коча још
није јављао из Србије, није је било могуће извршити. Касније је цар Јосиф
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изменио став и наредио распуштање Кочине чете, с тим да се његови људи
распореде по другим јединицама.

КОЧИНА ПОГИБИЈА
Почетком августа ситуација на Дунаву почиње да се мења у корист
Турака. Војска од 30.000 војника 7. августа је прешла Дунав код Оршаве и
изненадним нападом разбила аустријске јединице. После три дана око 10.000
Турака извршили су напад на Ветеранијеву пећину, из које су Аустријанци, због
мале ширине Дунава на том месту, врло успешно онемогућавали пролаз турским
бродовима. Коча се из Србије вратио око половине августа. Ситуација на
банатском фронту одложила је његово саслушање и распуштање чете. Одмах по
преласку, заједно са осталим четама српско-банатског фрајкора, упућен је у
помоћ Ветеранијеве пећине. Помоћ је касно стигла. После упорне одбране 790
аустријских војника није успело да одбрани пећину и они су је напустили 30.
августа. По паду Ветеранијеве пећине српско-банатски фрајкор био је упућен на
одбрану рударских места на Дунаву. У Брзаску, једним од таквих места,
добровољци су стигли 5. септембра и припремали се да дочекају турску војску,
која је по заузећу Ветеранијеве пећине чистила леву обалу Дунава од аустријскиј
јединица. Сукоб се одиграо 7. септембра 1788. године. У њему је учествовало
око 2000 Турака и око 1300 добровољаца. Борба се завршила тешким поразом
Срба, захваљујући издајничком држању влашких граничара. На основу једне
статистике из тог времена, на бојишту су погинули: из прве чете 79, из друге 39,
из треће Кочине чете 82 добровољца, несталих је било : из прве чете 21, из друге
3, а из Кочине чете 222. Међу погинулима из Кочине чете забележени су: Коча,
потхарамбаша Матија Пејић, наредник Игњац Ремингер (Кочин писар) и каплари
Михајло Несторовић и Михајло Петковић. Сви остали официри из фрајкора
спасили су се бегством. О Кочи се није поудано знало да ли је заробљен или
погинуо, али судећи по извештају команданта банатског корпуса, у чијем саставу
се налазио фрајкор, Коча је ухваћен и набијен на колац код Текије.
Тако је завршено четовање капетана Коче, које је у народу оставило дубок
траг, па је цео овај последњи аустро-турски рат познат по његовом имену
Кочина крајина. Иако Коча није имао неких значајних војничких успеха, ипак је
његова акција допринела жељи народа у Србији за коначно ослобођење. Такво
настојање водило је Србе у нове борбе против Турака – од учешћа у разним
фрајкорима, па кроз борбу против јаничара све до првог и другог српског
устанка. Коча Анђелковић рођен је у Пањевцу (Кочино село) око 1755.године.
Био је средњег раста и плав. После женидбе са девојком из богате куће почео је
да се бави трговином па је убрзо постао један од водећих трговаца стоком у
Београдском пашалуку, и као такав био је упућен у аустријске припреме за
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предстојећи рат. Имао је сина Павла и две кћерке Јану и Ружу. 4 Због сукоба са
Турцима 12. јула 1787. године прешао је у Војводину. Приликом преласка дошло
је до окршаја са Турцима у коме је рањен један од Кочиних људи. По захтеву
Турака Коча је морао да плати 900 форинти за откуп овог човека. Пошто их Коча
није имао, оставио је свог грата Петра као јемство, а повео једног од Турака као
гаранцију за безбедан прелазак. Њега је Коча приликом преласка Дунава
заробио, и касније га заменио за свог брата. Због тога су Турци били кивни на
Кочу, уценили његову главу и светили се његовим пријатељима у Србији.
Његова војничка каријера почела је са аустријским покушајима освајања
Београда. Ступио је међу добровољце које је прикупио Радич Петровић. По
формирању Михаљевићевог фрајкора, заједно са својим братом, распоређен је у
чету Новаковића. После оштећења турских лађа код Смедерева, Коча је остао у
Србији где је захваљујући свом угледу врло брзо окупио велики број
добровољаца, углавном младих људи од 20 до 30 година, са којима се успешно
борио са Турцима.
Поред борби Кочиног одреда и одреда Јована Брановачког у централној
Србији, и у другим деловима земље дошло је до организовања добровољачких
чета и протеривања Турака.
У источној Србији, одмах на почетку рата, створен је одред Марјана
Јовановића. По добијању аустријске прокламације Јовановић је подигао народ у
Хомољу и створио одред од 300 људи. Пошто је отерао Турке из Хомоља
Јовановић је побунио Ресаву, па је његов одред нарастао на 700 људи. Са њима је
разбио Турке код Ћуприје и Рашанског луга, наневши им велике губитке. После
сукоба са Турцима код манастира Раванице, када је пало око 200 Турака,
аустријска команда почела је на њега озбољно рачунати. У време турских
продора водио је успешне борбе, нарочито против Турака из Видина, уједно
спашавајући народ од турског насиља.
У западној Србији највећи терет ратовања пао је на већ раније формиран
Михаљевићев фрајкор, који је по преаласку у Србију крајем фебруара, од 500
војника нарастао на 2300. Задатак фрајкора био је да пресече везу између Шапца
и Београда и да подигне народ на устанак у северозападној Србији.

4

Према једном Кочином саслушању одржаном у Ковину 14. септембра 1787. године,
поводом сукоба неких његових људи са Турцима код Хасан Пашине Паланке с пролећа
исте године, изјавио је да је родом из Јагодине, да је два месеца настањен у Ковину, да
је аустријски поданик и да је отац четворо деце.
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Кочин споменик код Текије
Почетком априла почели су први сукоби Михаљевићевог и Славонског
фрајкора са Турцима код Шапца. Већ средином априла Шабац је био опкољен
јаким снагама регуларне аустријске војске и фрајкора, којима је командовао
лично цар Јосиф. Шабац је, и поред упорне турске одбране, освојен 27. априла.
После освајања Шапца, царска војска се због очекиваног турског напада на Банат
вратила на територију Аустрије, а даље ратовање препустила Михаљевићевом
фрајкору и другим добровољачким одредима. Њихов задатак био је да
узнемиравају Турке око Београда, да онемогуће њихово снабдевање и да је што
је могуће више очисте целу област између Мораве и Дрине од Турака. Од маја до
септембра фрајкорске чете Радича Петровића и Петра Новаковића потукле су
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Турке код Железника, Сремчице, Моштанице и Остружнице, побивши велики
број војника и запленивши велике количине хране и ратног материјала. За то
време остатак фрајкора под командом Михаљевића успешно је очистио
северозападну Србију од Турака.
Поред Михаљевићевог фрајкора, у току 1788. године, од Мораве до
Дрине, четовале су и неке мање групе устаника које су водили свештеници.
Осим њих, у појединим нахијама борбу су водиле и хајдучке чете. И сам
Карађорђе, који се од фрајкора одвојио после освајања Шапца, самостално је
водио чету од 30 до 100 хајдука са којима је нападао Турке око Крушевца,
Алексинца, Новог Пазара, Сјенице. Захваљујући успешном ратовању
Михаљевићевог фрајкора и устаничко-хајдучких чета сви Турци из
северозападне Србије били су протерани.

КРАТКОТРАЈНА СЛОБОДА
Два месеца после Кочине погибије склопљено је примирје између
Аустрије и Турске. Примирје је трајало све до средине јула 1789. године. У
међувремену Аустрија се поред покушаја измирења са Турском, спремала за
ново ратовање.
У току примирја вршено је обнављање и попуњавање српских фрајкора.
Тако је и фрајкор Брановачког повећан на шест чета, док је фрајкор харамбаше
Марјана Јовановића реорганизован и повећан на 300 људи. Сви фрајкори су
добијали плату, хлеб и муницију, а одећу су сами набављали. Михаљевићев
фрајкор нарастао је на 5268 људи, међу којима је било 323 коњаника.
Обнављање рата, у првој половини 1789. године, сматрало се
неизбежним, пошто су нагодбе за мир које је поставио султан Селим III за
Аустрију биле неприхватљиве. Поново су упућене прокламације српском
народу, јер је народ, због аустријског држања у првој години рата, а и услед
турских репресалија, потпуно изгубио поверење у Аустрију и коначно
ослобођење од Турака. У ту сврху бачки епископ Јован Јовановић је крајем
марта прешао у Србију у којој се задржао пет недеља. За то време успео је да
поврати пољуљано поверење у Аустрију. Ипак су Срби своје учешће у рату
против Турака условили преласком аустријске војске у Србију.
У наставку рата Аустријанцима је било важно освајање Београда, како би
могли са виших позиција да приступе евентуалним преговорима о миру са
Турском. У освајање Београда аустријска војска је кренула 11. септембра 1789.
године прешавши Саву код Забрежја и Остружнице и Дунава код Вишњице. Као
претходница главној војци, Михаљевићев фрајкор је освојио Остружницу и
очистио околину Београда од Турака. Аустријанци су спровели опсаду Београда,
користећи хиљаду српских сељака за копање шанчева. Малобројна турска
одбрана није одолела сталним нападима фрајкора и аустријске војске. Прво је 30.
септембра заузета београдска варош, а 8. октобра и тврђава.
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После пада Београда Михаљевићев фрајкор је упућен ка Смедереву, који
се предао као и Пожаревац. После ових успеха, фрајкор је кренуо ка
унутрашњости земље, ширећи лажне гласине да иза њега наступа главна
аустријска војска. То је поколебало јаке турске снаге које су фрајкору пошле у
сусрет, и условило њихово безглаво повлачење. Приликом повлачења, у Ћуприји
су Турци оставили 11 топова и сву храну. После Ћуприје Михаљевић је заузео
Јагодину, у којој је поставио свој главни штаб. Због слабог отпора Турака заузет
је Параћин, и вођене су успешне борбе према Нишу и Алексинцу, а затим и
Карановцу (Краљеву) и Крушевцу.

Јагодина 1783. године
За време освајања Карановца и Крушевца водиле су се борбе око
манастира Студенице. Мању турску војску, која ја опљачкала манастир,
фрајкорци су успели да растерају. Међутим, после две недеље, Турци из Новог
Пазара, са много јачом војском кренули су на манастир и Карановац. Сазнавши
за намеру Турака, фрајкорци и свештенство одлучили су да напусте манастир,
носећи са собом драгоцености и мошти Стевана Првовенчаног. Мошти, које је
спроводио Карађорђе, дочекане су у Јагодини крајем јануара 1790. године,
почасним плотуном из 50 топова. Пратња је половином фебруара стигла у
Београд. Мошти Стевана Првовенчаног сахрањене су у Цркви св. Архангела.
У току фебруара и марта 1790. године настављено је окупљање турске
војске, па су почели њихови јачи напади према Сталаћу, Параћину, Крушевцу и
Карановцу. Код Карановца и Параћина су одбијени, а када су намеравали да
напад понове јачим снагама, Михаљевић их је предухитрио и поразио код
Алексинца. Овим нападом је завршено наступање Михаљевићевог фрајкора као
релативно самосталне јединице у оквиру аустријске војске у Србији.
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Главни терет ратовања у источној Србији поднели су фрајкори Јована
Брановачког и Марјана Јовановића. Јовановићев фрајкор упућен је крајем
септембра да извиђа област око Ћуприје, где је успео да зароби писма која су
била намењена опкољеној посади у Београду, из којих је аустријска команда
сазнала о немогућности да се помогне турској посади у опкољеном Београду.
Последњи успех око Ћуприје фрајкор је остварио када је напао један турски
транспорт намењен Београду, заробивши 60 кола са храном и муницијом. После
тога фрајкор Марјана Јовановића пребацио се у Крајину и дејствовао заједно са
фрајкором Брановачког.

ОКОНЧАЊЕ РАТА
Склапањем турско-пруског савеза, крајем јануара 1790. године,
револуција у Француској, јачање унутрашње опозиције и смрт цара Јосифа
фебруара 1790. године, приморало је Аустрију да ради на окончању рата и
склапању мира са Турском. Примирје је склопљено 24. августа 1790. године.
Аустријска команда решила је да остави све до тада освојене територије осим
Београда, Шапца, Смедерева и Оршаве.
Турци су свим силама настојали да врате изгубљене територије. Освета
Турака била је страшна. Читава села су спаљивана, становништво убијано и
одвођено у робље. Код манастира Манасије убијено је 200 људи иу Пожаревачке
нахије, које су Турци позвали обећавајући им амнестију. Турске јединице
немилосрдно су пљачкале и убијале народ, чак и у околини Београда који се
налазио у рукама Аустријанаца.
После освајања Пожаревца 2. септембра, Турци су појачали терор над
народом. То је навело 12.000 људи из Поморавља да пређу у Аустрију. После
тога, из околине Параћина прешло је око 400 породица у Банат. Из западне
Србије само током септембра у Срем је прешло око 2000 људи који су
евидентирани, док је непописаних било знатно више.
Стални прилив избеглица и предстојеће закључење уговора о миру,
утицало је на војне и цивилне власти у Аустрији да се позабаве питањем
емиграције. Аустријанци су помагали емиграцију, јер су очекивали да помоћу
избеглица попуне недостатак становништва на граници. Срби су овог пута
тражили организованије насељавање у Војводини. Са једног састанка у Београду,
на коме је присуствовао и јагодински прота Јован Миловић, упућени су захтеви
аустријској команди у вези с пресељењем у Аустрију. Том приликом је тражено
да Срби из Србије населе области у којима живе претежно њихови сународнициСрем, Банат и Бачка, да се насељавају по сто и више породица заједно, и то са
својим свештеницима, да добију сва права, привилегије и погодности које имају
Срби у Аустрији, да добију бесплатно или упола цене куће и земљишта, да
добију за исхрану одређене количине житарица, да добију седмогодишње
ослобођење од дажбина и да свештеници добију пензије.
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Међутим, територијална, етничка, политичка и економска стабилизација
српског народа није одговарала Аустрији, па су ови захтеви одбијени. Ово је
утицало на народне прваке да почну да одвраћају Србе од емигрирања у
Аустрију. Ово је, поред турских мера да се обећањима заустави исељавање,
примирје са Турцима и предстојећа зима имало успеха. Од 1788. године до зиме
1791. године, када је исељавање заустављено, у Аустрију се из Босне и Србије
иселило око 45-50 хиљада људи.
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