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КОМАНДНО-УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ НА ВОЙНУШКАТА  
ИНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА 

ВЛАСТ ПРЕЗ ХV–ХVІ ВЕК: ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА, 
ФУНКЦИИ И КАДРОВИ СЪСТАВ

Кръстьо Йорданов

 
Сред т.нар. военизирани категории население със специални задължения 

към османската държава войнуците са групата, която най-рано, а може би и 
най-активно привлича интереса на българските изследователи1. Това без съм-
нение се дължи преди всичко на подчертано българския облик на войнушката 
институция. Тази институция е учредена през 70-те години на ХІV в. на базата 
на военното съсловие на средновековните балкански държави, което османски-
те нашественици прагматично инкорпорирали в своя военен ред още по време 
на завоеванието2. Формиран първоначално на територията на Тракия – в земи, 

1 Вж. напр. Ихчиев, Д. Исторически принос за „войниганите“ при турската войска от 1374 
год. Дори до 1839 год. След Хр. – до Танзимата. – Периодическо списание на Българското кни-
жовно дружество, год. ХVІІ, св. 9–10, С.,1905, 708–742; Гълъбов, Г. Османотурски извори за бъл-
гарската история. Св. 1. Няколко стари османо-турски документи относно войниганите – Годиш-
ник на Софийския Университет, Историко-филологически факултет (ГСУифф), 34, 1938, 1–69; 
Св. 3. Три стари закона и други османотурски документи относно войниганите. – ГСУ ИФФ, 39, 
1942–1943, 1–198; Турски извори за българската история (ТИБИ), Т. 5. Под ред. на Б. Цветкова. 
С., 1974; Мутафчиева, В. Към въпроса за положението на войнушкото население. – Известия на 
Държавната библиотека „Васил Коларов“ за 1952 г., 1953, 247–276; Грозданова, Е., Андреев, Ст. 
Българите през ХVІ век. По документи от наши и чужди архиви. С., 1986, 66–71; Радушев, Е. Ос-
манската гранична периферия (серхад) в Никополския вилает през първата половина на ХVІ век. 
– В: Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история 
през ХVІ век. С., 1996, 202–205; „Селските“ еничари. – В:Етнически и културни пространства на 
Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Ч. 1. Миналото – исторически ракурси. 
Съст. Св. Иванова. С, 2008, 308-310; Първева, Ст. Българи на служба в османската армия: воен-
ни и военнопомощни задължения на градското население в Никопол и Силистра през ХVІІ век. 
– В: Контрасти и конфликти „зад кадър“ в българското общество през ХV–ХVІІІ век. С., 2003, 
243–244; и др.

2 Така например османският историк Хюсеин (1568/69 – ок. средата на ХVІІ в.) пише, че 
„по време на невернишкото управление“ войнуците били част от групата на военните (askeri 
tayfesinden), поради което след завоеванието „понасяли извънредно тежко раетското [си] със-
тояние“. Тогава, по инициатива на втория румелийски бейлербей Тимурташ, османската власт 
намерила за целесъобразно да ги включи във военната си организация, като използва опита им. 
Срв. Хюсеин. Беда` и ул – века` и (Удивительные события). Изд. текста, введения и общая ред. 
А. С. Тверитиновой. Аннот., оглавление и указатели Ю. А. Петросяна. Ч. 1. Москва, 1961, с. 69б
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владени дотогава от българската държава, от самото си създаване войнушкият 
„корпус“ включил в своя състав множество българи. 

Както вече със сигурност може да се смята за установено, на първо време 
на тях била отредена една съвсем немаловажна роля в продължаващата осман-
ска експанзия към Европа, като те били натоварени с типично военни задачи. 
На този ранен етап от съществуването на Османската империя, когато в бал-
канските й владения мюсюлманите все още представлявали незначително мал-
цинство, войнушкото присъствие в редовете на султанската армия трябвало да 
компенсира недостига на мюсюлмански бойци в тепърва оформящите се нови 
родове османски войски. Така, чак до началото на ХVІ в. войнуци участвали във 
военните походи наравно със спахийската конница като джебелии – войници в 
ризница и пълно бойно снаряжение3. Постепенно обаче, когато религиозният 
баланс на Балканите се променил вследствие както на колонизацията на тюрк-
ски заселници от Мала Азия, така и на засилената ислямизация сред местното 
християнско население, джебелю войнуците от вътрешните области на държа-
вата загубили предишното си значение. Съответно, военната служба на някои 
от тях била отменена, докато други били зачислени към държавните конюшни4. 
През ХVІ столетие повечето войнуци в държавните конюшни били рекрути-
рани от българските земи. В мирно време, в продължение на няколко месеца 
през годината, те трябвало да косят държавните ливади и да отглеждат принад-
лежащите на държавата коне. Мнозина носели службата си в самата столица, 
където на техните грижи били поверени личните коне на султана и на висшите 
държавни служители5. По време на военен поход пък войнуците служели в обо-
за като военно-помощна част. Освен като гледачи на коне, те били използвани 
и като трудоваци при направата на окопи и други военни съоръжения6. Макар 
в следващите няколко века от своето съществуване войнушката институция да 
претърпяла някои кризисни моменти и известни трансформации, изразяващи се 
най-вече в стесняване на данъчните привилегии на служещите, поради естест-
вото на функциите си войнушкият „корпус“ просъществувал кажи-речи до края 
на самата Османска империя. Благодарение именно на важните им функции и 

3 Желязкова, А. Балкански етнически елемент в османските въоръжени сили през ХV–ХVІ 
век. – В: ВИС, 1983, № 6, 80–82; Радушев, Е. ролята на османската войска в ислямско-асими-
лационния процес на Балканите. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, 
отразени в исторически и литературни паметници от ХІV–ХVІІІ век. Международна научна кон-
ференция. Велико Търново, 20–22 май 1987 г. Велико Търново, 1992, с. 206. Както е известно, 
всеки спахия бил задължен да води със себе си по време на война по един джебелия за всеки 3000 
акчета доход от тимара си (Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период 1300–1600. 
С., 2006, с. 115).

4 Желязкова, А. Цит. съч., 80–82, 85; Радушев, Е. Место вооруженных сил в структуре ос-
манской феодальной системы на Балканах. – В: Османская империя. Государственная власть и 
социально-политическая структура. М., 1990, 108-109; Murphey, R.. Woynuk. – Encyclopaedia of 
Islam. New Edition. Vol. XI (W–Z). Leiden, Brill, 2002, 214-215. 

5 Вж. по-долу бел. 212–221 за бройките дежурни войнуци, определяни ежегодно на служба 
в различните подразделения на столичните конюшни.

6 Срв. например Мутафчиева, В. Цит. съч., 248–249.
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по-точно на факта, че в предмодерната епоха грижата за кавалерийските коне 
и впрегатния добитък, превозващ артилерията, имали изключително значение 
за военното дело, османската държава и бюрокрация отделяли на войнуците 
голямо внимание. То личи както от законодателството, в което подробно са ре-
гламентирани войнушките задължения и привилегии, така също и от провеж-
дането на чести войнушки регистрации. Съществуващата в резултат от всичко 
това солидна документална база превръща войнуците в твърде благодатен из-
следователски обект. 

В хода на проучването на войнушката институция, което у нас вече има 
повече от столетна история, в българската историография са се оформили два 
ясни приоритета. Първият от тях се отнася до статута, нормативен и реален, 
на редовите войнуци, а вторият – до ролята, която тази съставена предимно от 
християни „специализирана“ категория е играла в обществения живот на бъл-
гарите в условията на чужда власт. Много други важни въпроси, сред тях и този 
за по-високите йерархически нива във войнушкия „корпус“ и за техните функ-
ции, остават на заден план или се третират твърде бегло. Доколкото в България 
темата все пак е била разработвана, то това е ставало в твърде ограничен обсег, 
предопределен от трайната ориентация на родните историци преди всичко към 
проблемите на покореното от османците местно население. Вследствие на това 
до този момент историографският интерес е бил концентриран най-вече вър-
ху българо-християнския пласт в „корпуса“, т.е. върху обикновените войнуци, 
които стояли в дъното на войнушката йерархична пирамида, и отчасти – върху 
техните преки началници примикюрите и лагаторите. По-горните етажи на тази 
пирамида обаче, т.е. средният и висшият войнушки команден състав, който се 
състоял само от мюсюлмани, продължава да стои в сянка. 

Веднага трябва да се признае, че в съседните балкански историографии 
въпросът за различните нива на войнушката йерархия е получил много по-„рав-
номерно“ осветление. Тук на първо място следва да се отбележи посветената на 
войнуците монография на турския историк явуз Ерджан, който на основата на 
богат и доскоро напълно недостъпен за българските историци архивен осман-
ски материал, очертава управленската структура на войнушката институция при 
държавните конюшни (ъстабл-и амире) в нейната органична цялост, без обаче 
да навлиза в големи детайли за всеки един отделен период от нейната история7. 
Войнушката йерархична структура е анализирана и в едно изследване на маке-
донския учен Александър Стояновски, което излиза от печат почти едновремен-
но с това на Ерджан. Въпреки че и тук, аналогично на българските изследвания, 
акцентът пада върху редовите войнуци, Стояновски все пак се е постарал за ра-
згледа повече или по-малко подробно всички стъпала във войнушката йерархия 
– като се започне от старшите войнуци в гьондерите и се стигне до войнушкия 
бей и двамата мирахори на султанските конюшни8. Ограниченият териториален 
обхват на изследването обаче, което е насочено към проучване на войнуклука 

7 Еrcan, Y. Osmanlı Imparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar. Ankara, 1989.
8 Стоjановски, А. раjа со специjални задолжениjа во Македониjа (воjнуци, соколари, ори-

зари и солари). Скопjе, 1990, 29–53
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най-вече на територията на днешна република Македония, естествено не позво-
лява изводите му да се приемат като априори общовалидни за целите Балкани, 
в частност – и за всички български земи. 

Като се опира върху натрупаното до този момент знание, но и със стреме-
жа да запълни поне една част от очертаващите се засега „бели полета“, насто-
ящото изследване се опитва да реконструира командно-управленската система 
на войнушката институция във вида, в който тя съществувала в един конкретен 
момент от своето историческо развитие – края на ХV и първата половина на 
ХVІ в. Идеята ни бе да представим не само „вертикалата на властта“ във вой-
нушкия корпус през посочения период – със специфичния статут и функции на 
отделните управленски звена, йерархическите им взаимоотношения и кадровия 
им състав, но едновременно с това да обърнем внимание и на „хоризонтално-
то“ разположение на войнушкия команден апарат и разпределението му из бъл-
гарските земи. Осъществяването на тази задача стана възможно благодарение 
преди всичко на един източник – непубликуван войнушки опис на служещите в 
държавните конюшни9. 

Описът, който бил изготвен от кадията мевляна Мухиддин и писаря Хасан 
през 935 г. от Хиджра (15 септември 1528 – 5 септември 1529 г.)10, отразява 
със тоянието на войнушката организация в българските земи в навечерието на 
първата османска обсада на Виена в края на септември и началото на октомври 
1529 г. от армията на Сюлейман І Кануни11, като ясно подсказва за важната роля, 
отредена на войнушкия корпус в предстоящата военна кампания. Така, очевид-
но с оглед на скорошната война, в регистъра е отбелязан впечатляващ брой но-
ворегистрирани войнуци, които били рекрутирани от пограничния Никополски 
санджак – общо за казите Никопол, Търново и ловеч 461 войнука и 922 ямаци12. 
Освен Никополския санджак, описът от 1528/29 г. обхваща още войнуците от 
Софийския и Силистренския санджак (казите София, Шехиркьой, Берковица, 
Силистра, Провадия и ямбол), както и служещите от казите Филибе, Татар Па-
зарджик и Одрин, спадащи към санджака Паша13. Документът завършва със 
списъци на ямаците на войнушкия санджакбей в някои селища от Пловдивско и 
на онези длъжностни лица от двореца и армията, за чиито коне се грижели оп-
ределен брой дежурни войнуци, разпределяни всяка година на служба към раз-
личните подразделения на столичните конюшни14. Тъй като войнушкият опис 

9 BOA, TD, 151. През 20-те години на ХVІ в. бил съставен още един войнушки опис, по-
криващ напълно днешната българска територия. Това е регистърът от 1523 г. (MAD № 81). За 
съжаление, той не е доставен като микрофилм в Ориенталския отдел на НБКМ, поради което 
не можем да го използваме в настоящото изследване. Тук е мястото да изкажа своите сърдечни 
благодарности на доц. д-р румен Ковачев от Ориенталския отдел на НБКМ, който любезно ми 
предостави няколко копия от този опис в частта му за редовните войнуци от казата Филибе

10 Ibidem, s. 1.
11 Иналджък, Х. Цит. съч., с. 42, 204.
12 TD 151, 133–141, 144–151, 158–162, 165–168, 173–177, 182–187, 192–196, 207–220, 240–

253, 288–293, 300–301.
13 Ibidem, 1–116, 317–380.
14 Ibidem, 383–389.
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от 1528/29 г. е изцяло съхранен, а и тъй като, както личи от току-що направения 
кратък обзор, покрива по-голямата част от днешната българска територия, той 
предоставя наистина уникалната възможност за една кажи-речи пълна възста-
новка на състоянието на войнуклука по нашите земи около 30-те години на ХVІ 
столетие. разбира се, с оглед на конкретната цел, която сме си поставили в тази 
статия, в следващите страници ще използваме само една сравнително малка 
част от съдържащата се в описа изобилна информация – онази, която се отнася 
до войнушките ръководни кадри от различните нива. За уплътняване на кар-
тината обаче тази информация ще бъде комбинирана и с данни, извлечени от 
други източници от разнообразен тип и „жанр“, публикувани и непубликувани. 

В хронологически план изследването засяга един важен етап от ранната 
история на войнушката институция. Краят на ХV– началото на ХVІ в., както е 
известно, е времето, когато централната власт започва постепенно да огранича-
ва числеността на „специалните“ категории християнско население, особено в 
районите, загубили предишното си стратегическо положение15. Този процес се 
илюстрира много добре от използваните по-долу извори. Подробният войнуш-
ки регистър от 1528/29 г. например разкрива, че по онова време службата на т. 
нар. джебелю-войнуци вече била окончателно отменена, а редовните войнуци 
от по-голямата част от българските земи били трансформирани в един воен-
нопомощен корпус, обслужващ държавните конюшни и обоза на армията16. В 
Кюстендилския санджак пък, както показват други османски документи, отме-
нените войнуци били записани като данъкоплатци към султанските хасове, на 
които се издължавали под формата на глобална сума (макту)17. В крайна смет-
ка, именно в края на ХV – първата половина на ХVІ в., институцията криста-
лизирала във вида, в който щяла да съществува и през следващите близо две 
столетия. В тази връзка можем да кажем, че нашето изследване на йерархична-
та структура във войнушката институция отразява онзи „класически“ етап от 
нейното съществуване (времето на султаните Баязид ІІ, Селим І, Сюлейман І и 
Селим ІІ), когато организационните ѝ принципи вече били окончателно избист-
рени и отразени в познатото ни законодателство от ХVІ в. Може би не случайно 
тъкмо от времето на гореспоменатите османски владетели (1481–1574 г.) дати-
рат и по-голямата част от съхранените до наши дни специални войнушки описи 
и закони. В посочения исторически период османският бюрократичен апарат 
бил най-развит и функционален, със стремеж да обхване напълно в регистрите 
както данъкоплатците от раята, така и военизираните категории население, кои-
то – поне формално – спадали към привилегированото съсловие на „военните“ 
(аскери)18. Именно богатият архивен материал, останал като наследство от тази 
епоха, ни позволи да извършим и настоящото изследване.

15 Стоjановски, А. Цит. съч., 65–66; Иналджък, Х. От Стефан Душан до Османската импе-
рия. – В: Епохата на султан Мехмед ІІ Завоевателя (Изследвания и материали). Превод от турски 
Е. радушев. Превод на приложенията Мария Калицин. С., 2000, с. 236, бел. 161.

16 TD 151, s. 87; 122.
17 ВОА, TD 167, s. 181,191; 199; 204; 209; 210.
18 ТИБИ, Т. 5, с. 19; Иналджък, Х. От Стефан Душан до..., с. 235.
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1. Старши войнуци, лагатори и примикюри
Нашият преглед на войнушкия команден апарат, който ще върви „отдо-

лу нагоре“, т.е. – от по-низшите към по-висшите постове, съответно от хрис-
тиянските към мюсюлманските ръководни кадри, както и от провинцията към 
центъра – ще започне с войнуците, записвани при регистрация начело на вой-
нушките гьондери (низе). Споменаваме ги обаче най-вече за пълнота на изло-
жението, с изричната уговорка, че те не могат да се окачествят като командири 
в пълния смисъл на думата. Вероятно тъкмо защото не били истински команди-
ри, те изобщо не фигурират сред адресатите на султанските заповеди, издавани 
във връзка с функционирането на войнушката институция. 

Както е добре известно, най-малката организационна единица във войнуш-
кия корпус бил т.нар. гьондер (низе)19, който обикновено се състоял от трима 
или четирима души в зависимост от това дали войнуците били пешаци (кара) 
или конници в ризница и пълно бойно снаряжение (джебелю)20. Всеки член на 
гьондер служел според дежурството му през три години. Докато дежурният 
(ешкинджи) изпълнявал службата си, останалите членове на гьондера (ямаци) 
били задължени да издържат него и семейството му, докато не дойде техни-
ят ред21. Войнушките закони показват, че правата и задълженията на всички 
членове на гьондерите били еднакви. И все пак, правела се някаква разлика 
между онези служещи, които във войнушките регистри били записвани на пър-
во място в гьондера, и ямаците. Формално първите винаги са обозначавани в 
регистрите като войнуци, докато „колегите“ им – само като ямаци. За известно 
разграничение между първия войнук и ямаците се загатва и в трактата за ад-
министративното устройство на Османската империя на Али Чауш от София 
(средата на ХVІІ в.), според когото „във всеки гьондер има по трима войну-
ка, от които единият е записан като главен, а другите двама за ямаци“22. Точно 
това са и мотивите на А. Стояновски да определи първия войнук като „старши“ 
или „отговорник“, който вероятно имал грижата гьондерът да е винаги напълно 
окомплектован и да изпълнява стриктно задълженията си към държавата23. Но 
доколкото членовете на гьондера се изреждали на действителна служба на рота-
ционен принцип, и доколкото „старшите“ войнуци не ползвали никакви допъл-
нителни законови привилегии в сравнение с ямаците, мнението на Стояновски 
не изглежда съвсем обосновано. Впрочем, сам македонският учен отбелязва, че 
„старшият“ войнук бил нещо като пръв сред равни. 

19 Тур. „гьондер” (перс. „низе”) означава копие, което е било основното оръжие, носено при 
военен поход от войнуците през първите векове на османското владичество.

20 Турски извори за историята на правото в българските земи (ТИИПБЗ). Т. 1. Съст. Г. Гъ-
лъбов. С., 1961, с. 278. Както се вижда от един войнушки регистър за Кюстендилския санджак 
обаче, от 1489/90 г. насетне джебелю войнуците от този санджак вече трябвало да бъдат разпреде-
лени по петима служещи в един гьондер (BOA, TD 21, s. 144). В по-ранни описи за югозападните 
Балкани войнушките гьондери се състоят и от повече служещи (Стоjановски, А. Цит. съч., с. 30).

21 ТИИПБЗ. Т. 1, 278; 282; 286; 288.
22 Пак там, с. 220.
23 Стоjановски, А. Цит. съч, с. 32.
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* * *
На практика най-низшите командни чинове в институцията били при-

микюрите и лагаторите. Фактът, че лицата, заемащи тези ръководни позиции, 
почти без изключение24 били християни, както и обстоятелството, че наимено-
ванията на въпросните длъжности явно били наследени от периода, предше-
стващ османското завоевание, отдавна и заслужено са провокирали интереса на 
множество изследователи – и османисти, и медиевисти – към примикюрската 
и лагаторската служби като към ярки примери за приемственост с предосман-
ската епоха. 

И тъй, както вече е изяснено в научната литература, титлите-служби „при-
микюр“ и „алагатор“, наред с наименованията на ред други управленски длъжнос-
ти от времето на Второто българско царство, били възприети на славянска почва от 
византийската традиция. „Алагатор“ произлиза от гръцкото „алогон“ – „кон“. През 
ХІІІ–ХІV в. византийският император имал гвардия от два алагиона – конници и 
пехотинци, като начело на всеки от тях е стоял по един алагатор. Думата „ала-
гатор“ обаче запазва и по-общия си смисъл на войскова част, ескадрон25. Освен 
в средновековна България, службата „алагатор“ се среща и в съседна Сърбия, 
но във формата „лагатор“26. Точно в този си вид тя преминава впоследствие и в 
османските документи. 

Около функциите на (а)лагатора в балканските средновековни славян-
ски държави сред учените не цари пълно единодушие. Навремето например 
са изказвани предположения, че лагаторите били свързани с обслужването на 
пощите и смяната на конете на станциите27, както и че те били началници на 
вестоносците или глашатаите28. Все пак, постепенно се налага становището, че 
това били военни лица: според едни – конни войници и стражи, а според други 
– началници на ескадрони или чиновници, които завеждали конните служби29. 
Д. Ангелов предполага, че алагаторите били командири на конни дружини, под-
чинени на началника на конницата – комисът с коне, споменат във Виргинската 
грамота30. По-обосновано изглежда обаче мнението на Ив. Билярски, че все пак 

24 Изключение в изследваните от нас регистри прави лагаторът Махмуд от нахията Мелник, 
спадаща към казата Демир хисар (вж. по-долу, таблица 2).

25 Билярски, И. Институциите на средновековна България. Второ българско царство ( ХІІ–
ХІV век ). С., 1998, с. 315; Дуриданов, И. Byzantino-slavica. – Известия на Института за български 
език, кн. VІІІ. С., 1962, с. 182.

26 Дуриданов, И. Цит. съч., с. 183.
27 Новаковиђ, С. Византиjски чинови и титуле у српским земљама ХІ–ХV века. – Глас Срп-

ске Краљевске академиjе, LXXVIII, II разред, 1908, с. 264.
28 Jиречек, К. Историja Срба. Књ. ІІ. Београд, 1978, с. 24.
29 Иречек, К. История на българите. С поправки и добавки от самия автор. С., 1978, с. 445; 

Дуйчев, И. Из старата българска книжнина. Т. 2. С., 1944, с. 393; Мутафчиев, П., В. Мутафчиева. 
История на българския народ. С., 1995, с. 266.

30 Ангелов, Д. История на средновековната българска държава и право. С., 1992, 185–186. 
Пред положението на Д. Ангелов, че комисът с коне бил началник на конницата, изглежда е по-
грешно. Той вероятно е отговарял за конюшните в провинцията и за снабдяването на конете с 
фураж (срв. Билярски, И. Цит. съч., 31 –319).
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в йерархично отношение алагаторът стоял по-високо, тъй като в грамотите на 
последния търновски цар той е поставен на много по-предна позиция от ко-
миса31. Без да навлизаме в повече подробности, тук е важно да подчертаем, че 
алагаторът, според мнозинството изследователи на Българското средновековие, 
бил началник не просто на група войници, а на отряд конници. Това е от съ-
ществено значение, защото впоследствие, при османците, войнушката инсти-
туция, в която откриваме лагаторите като нисши ръководни чинове, е свързана 
преди всичко с грижата за конете. 

От османския период вече разполагаме с много повече информация за естеството на служ-
бата на лагаторите. Особено интересно е твърдението на Али Чауш от София, че „те (войнуците 
– б.а., Кр. Й.) имат отделно свои началници, черибашии и лагатори, на които е предоставено 
запазването на дисциплината... Всяка година по време на паша тези (войнуци), на които е ред да 
служат, заедно със своите черибашии и лагатори пристигат в столицата и обслужват конете на 
дворцовите войски, а също така косят по ливадите“32. Следователно, според Али Чауш лагаторите 
не били част от общата войнушка маса, а ръководители, стоящи в йерархията на институцията 
близо до командирите от среден ранг (черибашии/сераскери). Ако Али Чауш не бърка, то това 
положение на лагаторите би могло да се обясни с евентуалния им произход от средите на дреб-
ната провинциална българска аристокрация – поне в ранния период от османското владичество. 
Косвено доказателство в тази насока е наличието на тимари, владени от лагатори, през ХV в.33 И 
макар че през 1528/29 г. всички войнушки лагатори вече притежавали само бащини, има инди-
кации, че в йерархично отношение те все пак запазили доста престижно положение в сравнение 
с редовите войнуци. Симптоматично е, че във войнушкия регистър от същата година в повечето 
кази и нахии те са записвани извън състава на гьондерите, като вместо това са обособени в отдел-
ни списъци. И наистина, войнушките ръководители от средните нива (черибашиите/сераскерите) 
едва ли са можели да упражняват ефективна власт върху всички войнуци на зачислената им – по-
някога твърде обширна – територия, ако нямали помощници. Съвсем естествено е, при това поло-
жение, черибашиите да са разчитали на помощта на лагаторите, като вероятно тъкмо последните 
съдействали за осъществяването на реалния контрол над служещите по места. 

Известна сянка на съмнение върху ръководните функции на лагаторите 
хвърля един кратък пасаж, съдържащ се в два войнушки закона от ХVІ в. – За-
конът за войнуците от Никополския и Силистренския санджак от 1570 г.34 и друг 
един закон, който я. Ерджан, оправдано или не, датира към 1523 г.35 Въпросни-

31 Билярски, И. Цит. съч., с. 317.
32 ТИИПБЗ, Т. 1, с. 220. Коректно е да кажем, че почти същият текст за служебните задълже-

ния на лагаторите присъства в Кануннамето на Омер Авни от 1642 г. (Пак там, с. 240).
33 През 1452 г. в софийското село Куманица някой си лагатор Велое притежавал тимар от 7 

домакинства, които му осигурявали приход от 400 акчета (ТИБИ, т. 2. Под ред. на Н. Тодоров и Б. 
Недков. С., 1966, с. 39). явно неслучайно през 1529 г. регистраторът, изготвил поредния войнуш-
кия опис, записал селото и с друго име „лагатор”. Друг пример за тимар, притежаван от лагатор, 
е знеполското с. Беребитинци (Беревница, Царибродско), което около 1451 г. било владяно от 
лагатора райко. От 23 домакинства той получавал 1635 акчета приход (Пак там, с. 367). Сведения 
за тимари на войнушки лагатори открива и Х. Иналджък в един регистър на санджака Вучитрън 
(Вълчитрън) от 1454/55 г. Тимари там притежавали двама лагатори, като лагаторът радослав дър-
жал доста голям тимар с приход от 7505 акчета (Иналджък, Х. От Стефан Душан до..., с. 204).

34 ТИИПБЗ, т. 1, с. 286.
35 Ercan, Y. Op. cit., s. 67. Аргументът на турския историк за тази датировка е, че законът 

е поместен във войнушки опис от 1523 г. (Ibidem, 114–116). В българското издание на същия 
документ обаче той остава недатиран, вероятно защото за превода издателят Г. Гълъбов е използ-
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ят пасаж гласи, че веднъж годишно лагаторите от всяка нахия трябвало да слу-
жат в султанските конюшни наравно с другите войнуци36. Облягайки се тъкмо 
на това свидетелство, Г. Гълъбов смята, че лагаторите изпълнявали войнушка 
служба на общо основание и ги характеризира като „безвластни технически 
помощници на другите войнушки началници при управлението на службата им, 
особено при свикването и пътуването на войнуците към местослуженето им“37. 
Въпреки това обаче цитираните по-горе сведения на Али Чауш за лагаторите 
като помощници на черибашиите заслужават внимание – още повече, че в полза 
на тази теза говори и доста големият среден брой войнуци, подчинени на един 
лагатор според достъпните ни войнушки регистри.

Ако изхождаме от данните на войнушкия регистър от 1528/1529 г., сред-
ният брой редовни войнуци, подчинени на един лагатор, варирал в много ши-
роки граници за различните региони. В Софийската нахия например лагато-
рите отговаряли средно за около 109 души38. В същото време в нахията Малка 
планина, чиито селища са разположени на север от София около Искърското 
дефиле, лагаторът Петко, жител на с. Заселе, отговарял за 258 служещи39. Още 
повече са подчинените на един лагатор войнуци в Южна България. В каза-
та Филибе например лагаторът Кральо от с. Пасарелица имал на свое под-
чинение всичките 391 редовни войнуци от казата40. Фактът, че един лагатор 
можел да отговаря за територията на цяла каза, е сериозно свидетелство в 
полза на тезата, че това длъжностно лице, макар и формално заемащо една 
съвсем скромна позиция, е имало своята тежест във войнушката йерархия. 
Не само сведенията на Али Чауш, но и други източници подсказват, че лага-
торите били преки помощници на черибашиите. В султански ферман от 1550 
г. до кадиите на Филибе, София, Шехиркьой и Татар Пазарджик например се 
нарежда черибашиите и лагаторите да издирят неявилите се по служба вой-
нуци, и като им съберат глобата, да изпратят списък с провинилите се лица 
в столицата, без да допуснат някой да се изплъзне от отговорност41. Съдейки 
по текста на този ферман, лагаторите явно споделяли наравно с черибашиите 
задължението да откриват и наказват провинилите се техни подчинени, като 
в тези случаи черибашията вероятно очаквал да получи необходимата инфор-
мация именно от лагаторите, които стояли най-близо до редовите служещи. 
Нещо повече, както става ясно от един съдебен протокол на софийския кадия, 
на сведения от страна на лагатора се е разчитало дори и в самата столица на 
империята при издаването на официалните свидетелства (тезкерета), с които 

вал друг препис (ТИИПБЗ, т. 1, 278–280). Впрочем, анализирайки съдържанието на войнушките 
закони Ерджан заключава, че те не са достатъчни, за да бъде отговорено на въпроса доколко 
„почетно” било положението на лагаторите в йерархичната стълбица на войнушката институция 
и доколко те действително са били войнушки офицери (Ercan, Y. Op. cit., s. 67).

36 ТИИПБЗ, т. 1, с. 279, 286.
37 Гълъбов, Г. Османотурски извори за българската история. Свезка 3, с. 13.
38 TD 151, 1–47.
39 Ibidem, s. 51.
40 Ibidem, s. 330.
41 ТИИПБЗ, т. 1, с. 292.
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се удостоверявало, че дежурните войнуци наистина са изпълнили полагаема-
та им се служба42. 

По такъв начин лагаторът се очертава като незаобиколим фактор в живо-
та на подопечните му войнуци. Може би в самите войнушки селища той уп-
ражнявал реална власт при отсъствието на черибашията, носейки, разбира се, 
отговорност пред своя пряк началник. Във всеки случай солидарната отговор-
ност, която двамата носели в случаи на укривателство на неявили се по служба 
войнуци, подсказва, че лагаторът не бил чак толкова незначителна фигура във 
войнушката йерархия. А в някои кази, където, както по-късно ще стане дума, 
войнуците били пряко подчинени на войнушкия санджакбей, лагаторът изглеж-
да бил поставен още по-добре в йерархията. Там той заемал позиция непосред-
ствено след тази на санджакбея и упражнявал контрол върху територията на 
цяла каза. Такъв е например случаят не само със споменатия вече Кральо от с. 
Пасарелица, каза Филибе43, но и с още един негов „колега“ – някой си Стойко от 
с. Голямо Белово, каза Татар Пазарджик, който също отговарял за един обширен 
район44. Допустимо е този тип лагатори да са имали доста широки правомощия, 
защото във войнушкия опис от 1528/29 г. регистраторът не е отбелязал присъст-
вието на черибашии в казите, за които отговарят Кральо и Стойко. 

Но както често се случва, всяко правило си има изключения. Така например 
в регистъра от 1528/29 г. освен записани отделно от редовите войнуци лагатори, 
срещаме и седем представители на този ръководен чин, които са включени като 
обикновени ямаци във войнушки гьондери. Забелязваме, наред с това, и един 
лагатор – някой си Балико от с. Медвен, спадащо към ямболската каза, който 
заедно с лагаторството носел служба и като примикюр. Това е много интересен 
факт, който доказва, че във войнушката институция лагаторите и примикюрите 
нe били с идентични функции. Те очевидно изпълнявали съвсем различни за-
дължения, което именно ще да е станало причина регистраторът съвестно да 
отбележи и двете длъжности на примикюра-лагатор45.

За да онагледим по-добре разпределението на лагаторите по териториал-

42 Пак там, с. 296. Става въпрос за съдебно решение от 11 август 1550 г., по силата на кое-
то някой си Михаил бил задължен да върне на войнука Милчо 1000 акчета – сума, срещу която 
Михаил преди време се бил съгласил да замести Милчо, като отиде вместо него на война. Призо-
ваният пред съда Михаил признал, че не спазил обещанието си, тъй като след пристигането си в 
столицата получил от главния секретар (башкятиб) на конюшните и от един от лагаторите тезке-
ре, че се освобождава от участие във военен поход. В случая вероятно става въпрос за изпълнение 
на едно изискване на официалното законодателство, а именно – когато регистрираните войнуци 
са здрави и годни да служат, да не се допуска да бъдат замествани от други лица (срв. ТИИПБЗ, 
т. 1, с. 279). Вероятно съобразявайки се тъкмо с това законоположение, лагаторът удостоверил, 
че Михаил не се числи към подопечните му войнуци, което пък довело до освобождаването на 
последния от участие в похода. Може да се предполага, следователно, че участието на лагаторите 
в процедурата по издаване на официалните войнушки тезкерета се свеждало до това те не само да 
засвидетелстват, че службата действително е извършена, но и че тя е извършена от самия титуляр.

43 Срв. по-горе, бел. 40.
44 TD 151, s. 365.
45 Ibidem, s. 304. 
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но-административни единици и да създадем една по-ясна представа за обхва-
та на районите, за които те отговаряли, ще обобщим данните от регистъра за 
1528/29 г. в следната таблица:

Таблица 1. Войнушки лагатори в българските земи според данните на
                    регистъра от 1528/ 29 г.

  Административна единица   Лагатори през 1528/29 г.

Нахия София от казата София Джемаат на лагаторите от нахия София1:

Лагатор Койне, син на Манол, вместо 
Стоян от село Богрова (Горни Богров). От 
самата София2;
Лагатор Тодор, син на Марко, вместо баща 
си. От самата София;
Лагатор Димитри, син на Димитри, вместо 
Продан. От самата София;
Лагатор Драгоне, син на лазар, вместо 
брат си рале. От село Куманица (днес с. 
Кубратово), с друго име лагатор;
Лагатор Тодор, син на Никола, вместо 
баща си. От село Блато (изчезнало селище);
Лагатор Дабижив ?, син на Кали ?, вместо 
Боне, син на Драгне. От село Куманица, с 
друго име лагатор;
Лагатор Димитри, син на Петко, вместо 
Доброй. От село Куманица, с друго име 
лагатор.

Нахии Планина– и кючюк (Малка 
планина) и Планина– и бюзюрг 
(Голяма планина) от казата София

Лагатор Петко, вместо баща си. От село 
Заселе3.
Лагатор рале, син на Дабижив, вместо 
Иван. От село радовани4. Записан като ямак 
в гьондер;

Нахии Шехиркьой и Висока от 
казата Шехиркьой

Лагатор Стоян, син на Бале. От село 
Суходол5. Записан като ямак в гьондер;
Лагатор Краислав, син на Михаил. Вместо 
баща си. От село Ибрановче6. Записан като 
войнук в гьондер;
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Нахия Изнепол (Трънско) от казата 
Шехиркьой

Джемаат на лагаторите от нахия 
Изнепол7:
Лагатор Бранко, син на Стефан. От село 
Братушково (днес в общ. Сливница, обл. 
София);
Лагатор Стоян, син на Станко, вместо 
Диньо. От самия София;
Лагатор Дабижив, син на Стоян, вместо 
Дабижив. От село Трън (гр. Трън);
Лагатор Стефан, син на Донко. От село 
Трън;
Лагатор Иван син на Бранко, от село Баня;
Лагатор Иван, син на Богой. От село 
Драготинче (днес с. Драготинци, общ. 
Сливница);
Лагатор Станимир, син на Тодор. От село 
Драготинче;
Лагатор Марко, син на Бонко, вместо 
Бранко. От с. реглофче ? (неустановено).

Нахия Берковча (Берковица) от 
казата Берковица

Лагатор Дамян, пришелец, вместо 
радован, от село Горна Вереница, обл. 
Монтана8 – записан като ямак във 
войнушки гьондер.

Нахия Косово от казата Търново Лагатор Начко, син на Бельо, вместо баща 
си. От село Бяла (гр. Бяла)9 – записан като 
ямак във войнушки гьондер.

Нахия Йергеч, спадаща към Ямбол Лагатор Балико, син на яно. От село 
Медвен10 – изпълнява и служба като 
примикюр.

Нахия Герилва, спадаща към каза 
Шумну (Шумен)

Лагатор Васил, син на Нако, вместо 
баща си. От село Черковна (днес в обл. 
Търговище)11 – записан като ямак във 
войнушки гьондер.

Казата Филибе Лагатор Кральо, син на Тодор, 
вместо баща си. От село Пасарелица 
(неустановено)12.

Казата Татар Пазарджик Лагатор Стойко, син на Михаил, вместо 
Добре, син на Върбе ?. От село Белово13 
(вероятно с. Голямо Белово).
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Нахия Ямбол от казата Ямбол Лагатор райко, син на Иван, вместо 
Димитри14. От село Каргуна (днес част от 
гр. ямбол).
Лагатор Богдан, син на Нешко, вместо 
баща си. Записан като ямак в гьондер от 
село Каргуна 15.

Нахия Силистра от казата 
Силистра

Лагатор Димитри, син на Герги, вместо 
баща си16. От самия град Силистра.

Нахия Правади (Провадия), 
спадаща към Силистра

Лагатор Драган, син на Гаго, вместо баща 
си. От село Кюлевча (днес общ. Каспичан, 
обл. Шумен)17.

Районът на Ивраняк18, спадащ към 
Никопол19

Лагатор Димитри, син на радомир ? – 
записан като ямак във войнушки гьондер 
от село Галиче, обл. Враца20.

Бележки към Таблица 1.
1 Ibidem, 47–48. Важно е да отбележим, че всяка година само 1 от всички 7 лагатори в 

нахията София е дежурен и служи в държавните конюшни заедно с подопечните си войнуци. В 
регистъра не е отбелязано дали останалите лагатори са свободни цели 6 години до дежурството 
си по служба или трябва да помагат на „колегите“ си от онези административно-териториални 
единици, където е регистриран само един войнушки лагатор. Според подробния ленен опис от 
1525/ 26 г. в нахията София отново са регистрирани 7 лагатори: Койне, вместо Стоян. От самата 
София; Тодор, син на Марко. От самата София; Димитри, син на Димитри. От самата София; 
Димо, син на Герги, вместо баща си. От самата София; рале, син на лазар, вместо раде, син на 
райко. От с. Куманица; Дабижив ?, син на Кали ?, вместо Боне, брат на Драгне. От с. Куманица; 
Димитри, син на Петко, вместо Доброй. От с. Куманица (TD 130, s. 515).

2 Пояснението се отнася до местожителството на лагатора Койне, син на Манол. 
3 TD 151, s. 51.
4 Ibidem, s. 61. разчитането на селищното име е несигурно. Вероятно рале е отговарял за 

войнуците от нахията Голяма планина.
5 Ibidem, s. 67.
6 Ibidem, s. 83.
7 Ibidem, s. 116.
8 TD 151 , s. 121.
9 Ibidem, s. 296.
10 Ibidem, s. 304.
11 Ibidem, s. 314.
12 Ibidem, s. 330.
13 Ibidem, s. 365.
14 Ibidem, s. 371.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 374.
17 Ibidem, s. 379.
18 Днес с. Враняк, обл. Враца. Този район включва селища, които впоследствие попадат в 

границите на формиралата се през втората половина на ХVІ в. каза Оряхово.
19 TD 151, s. 309.
20 Ibidem, s. 312.



46 ИСТОрИЧЕСКИ ПрЕГлЕД, 2012, № 3–4 \ СТАТИИ И СъОБщЕНИя

И тъй като, както вече споменахме, в описа от 1528/1529 г. не са включени 
териториите на днешни Югозападна България и Македония, тази липса ще се 
опитаме да запълним с помощта на един доста по-ранен опис за Кюстендил-
ския санджак, който датира от 1487 г. (BOA, TD 21). Информацията за лагато-
рите от този опис е резюмирана в следващата таблица:

Таблица 2. Войнушките лагатори на територията на Кюстендилския
     санджак според данните на регистъра от 1487 г.1

  Административна единица Лагатори от Кюстендилския санджак 
през 1487 г.

Каза Ълъджа (Кюстендил) – нахии 
Ълъджа, Радомир и Горно Краище 
със Сирищник

Лагатор Костадин, син на райко. 
От с. Долно Уйно, спадащо към радомир. 
Записан като ямак в гьондер2.

Каза Враня Лагатор Милош, брат на Петко. 
От с. рушица, спадащо към Враня. 
Записан като ямак в гьондер3.

Нахия Мелник, спадаща към 
казата Демир хисар

Лагатор Махмуд, син на Драган. 
От. с. Емрилова ?. Записан като войнук 
в гьондер4.

Каза Струмица – нахии Малешево, 
Тиквеш и Дойран

Лагатор радуша, син на Узгур ? От село 
Берово, нахия Малашево5. Записан като 
войнук в гьондер.

Лагатор на черните войнуци 
(войнуган-и сиах)

Лагатор лалин ?, син на Дабижив. От село 
Горно лесковче (днес с. лесковец, общ. 
радомир) в нахията радомир6. Записан като 
войнук в гьондер.

Нахия Ногерич (Нагоричане), 
спадаща към казата Щип

Лагатор Никола, син на радивой. От село 
Кокино7. Записан като войнук в гьондер.

Нахия Щип, спадаща към казата 
Щип

Лагатор Тодор, син на Дамян. От село 
Стануловци8. Записан като ямак в гьондер.

Бележки към Таблица 2.
1 BOA, TD 21.
2 Ibidem, s. 5.
3 Ibidem, s. 14.
4 Ibidem, s. 40.
5 Ibidem, s. 137; Стоjановски, А. Цит. съч., с. 44. 
6 TD 21 ,s. 66.
7 TD 21, s. 29; Стоjановски, А. Цит. съч., с. 44.
8 TD 21, s. 32; Стоjановски, А. Цит. съч., с. 44.
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Както веднага може да се забележи, към края на ХV в. сред лагаторите от 
Кюстендилския санджак вече се наблюдава обръщенство към исляма, макар и 
много рядко. Пример за подобно изключение се явява лагаторът Махмуд, син 
на Драган, който ръководел войнуците от нахията Мелник. Чрез промяната на 
вярата, по думите на А. Стояновски, хора като гореспоменатия лагатор вероятно 
„само затвърждавали постигнатия обществен статус“46. Като имаме предвид оба-
че, че в края на ХV – началото на ХVІ в. конверсиите както сред лагаторите, така 
и сред войнуците като цяло били съвсем инцидентни47, изправени сме пред две 
хипотези – или че по онова време служещите във войнушката организация все 
още се чувствали достатъчно стабилни на своите позиции, за да бъдат по-масово 
изкушени от възможността да подобрят статуса си чрез промяна на своята ре-
лигия, или че самият принцип, върху който се формирали висшите управленски 
нива на войнушката институция не стимулирал подобни конверсии. За втората 
хипотеза обаче ще стане дума малко по-нататък в нашето изложение. 

* * *
Докато лагаторите и в средновековна България, и през османско време 

били тясно свързани с армията, не точно така стои въпросът с другата ръковод-
на длъжност във войнушката институция, наследена от предосманската епоха 
– примикюрите. Наименованието на този чин отново идва от гръцки („прими-
кириос“), но самата дума произлиза от латинското „primicerius“ със значение 
„първенец“ или „началник“48. Във Византийската империя, както изтъква Ив. 
Билярски, примикюрът бил първи в някакъв ред, началник на някаква служба. 
В този смисъл имало множество примикюри, чиито функции се определяли от 
службата, която те завеждали. Повечето от тези длъжности обаче нямали нищо 
общо с българската институция на примикюра49. Поради оскъдицата от доку-
менти не може да се говори категорично за същността на титлата по време на 
Второто българско царство. Но извори от съседна Сърбия насочват на мисълта, 
че примикюрите ще да са заемали някакви ръководни позиции в селските об-
щини. Така например чл. 146 от Законника на Стефан Душан повелява „кнезо-
вете, примикюрите, владелците, предстоятелите и челниците, които имат власт 
в някое село, да бъдат наказвани, ако се намери у тях крадено или ограбено“50. 
Поради това още Ст. Новакович прави извода, че примикюрът не се различавал 
много от кнеза – с уточнението, че тази титла/служба била характерна главно 
за планинските райони и южните дялове на сръбската държава, където живеело 
полуномадско влашко население51. Мнозинството български историци прием-

46 Стоjановски, А. Цит. съч., с. 41.
47 Пак там, с. 42.
48 Билярски, И. Цит. съч., с. 304.
49 Пак там, с. 305.
50 Пак там.
51 Новаковиђ, С. Цит. съч., с. 194. Изхождайки от факта, че терминът „примикюр“ се използ-

вал като наименование на влашките старейшини от югоизточните, гранични с Византия райони 
на средновековната сръбска държава, югославският историк Бранислав Джурджев смята, че са-
мото споменаване на думата „примикюр“ в османските законници е сигурно доказателство за 
това, че османците са възприели и трансформирали в служба на своите стратегически интереси 
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ат, че българските примикюри имали служба, сходна с тази на събратята им в 
съседна Сърбия52. Според Д. Ангелов например примикюрите в средновековна 
България изпълнявали фискални функции и били селски първенци, наред с кня-
за или кмета53. Както ще видим, точно такава била и службата на примикюрите 
от влашките и войнушките селища в Османската империя. 

По време на Второто българско царство съществувала и длъжността „велик 
примикюр“. В добавките към „Бориловия Синодик“, където се отправят славо-
словия за видни боляри и членове на владетелския род, името на Великия при-
микюр Цамблак стои редом с това на Великия воевода Константин54. Но въпреки 
че това сведение може до известна степен да асоциира Великия примикюр с ар-
мията и военната служба, остава все пак фактът, че византийският първообраз 
на титлата бил свързан с почетна служба в двореца. Ето защо още П. Мутафчиев 
изказва предположението, че Великият примикюр е бил „придворен маршал и 
началник на царската гвардия“ – мнение, към което впоследствие се присъединя-
ват и други български автори55. Дейността на Великия примикюр като придворен 
служител, следователно, почти изключва възможността той да е имал пряка връз-
ка както с останалите „обикновени“ примикюри от времето на Второто българско 
царство, така и с примикюрите от османско време, които, по всичко личи, били 
наследници по-скоро на провинциалните средновековни примикюри.

 От трактата на Али Чауш научаваме, че през османската епоха примикюри-
те били вид селски първенци, натоварени преди всичко с посреднически функции 
при събирането на данъците от военизираните категории население в погранични-
те райони – нещо, което съответства на предполагаемите им правомощия отпреди 
османското завоевание. В същото време други две задължения на примикюрите, 
споменати в същия трактат, а именно – да оповестяват и разпространяват сред 
населението отнасящите се до него фермани, както и да издирват и връщат по 
местата им избягали жители на селата под тяхна власт – карат Страшимир Ди-
митров да оприличи примикюрите от османско време на „нещо като старшини, 
като фелдфебели във войнуганската организация“56. Несъмнено е обаче, че Али 

влашките военизирани групи на територията на България и югоизточните сръбски земи. Нещо 
повече, Джурджев изказва хипотезата, че самата войнушка институция е била формирана на база-
та на доосманската влашка военизирана организация на Балканите (срв. Ћурђев, Б. О воjнуцима 
са освртом на развоj турског феудализма и на питање босанског агалука. – Гласник Земаљског 
музеjа у Сараjеву, св. ІІ, Сараjево, 1947, с. 107). 

52 Изключение прави само Петър Мутафчиев, според когото примикюрите били „нисши 
военачалници“. Срв. Мутафчиев, П., В. Мутафчиева. Цит. съч., с. 266. До известна степен това 
становище на Мутафчиев се подкрепя от проложното житие на св. Михаил Войн от Потука. Спо-
ред него когато навършил 25-годишна възраст, светецът бил избран за примикюр над свободни 
войници. Но посочените сведения не се отнасят за българските реалности от ХІІІ–ХІV в., а за во-
енната организация на Византия в един доста по-ранен период (Вж. Стара българска литература, 
Т. 4. Житиеписни творби. С., 1986, с. 219, 587, бел. 2).

53 Ангелов, Д. Цит. съч., с. 178.
54 Дуйчев, И. Цит. съч., с. 169.
55 Мутафчиев, П., В. Мутафчиева. Цит. съч., с. 266; Ангелов, Д. Цит. съч., с. 175; Билярски, И. 

Цит. съч., 164–166.
56 Димитров, С. Примикюри в родопите през ХVІ век. – Rhodopica, 1998, № 1, с. 130.
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Чауш акцентира именно върху фискалните функции на примикюрите, като пара-
лелно с това предоставя и ценната информация, че посочените длъжностни лица 
били преминали на османска служба именно по време на османското завоевание: 
„Друг един вид поземлено владение е това, което се състои от посевните площи, 
дадени по граничните зони на някои собственици, кнезе и примикюри, които по 
време на завладяването на страната им са приели държавни служби в своите мес-
та. Те се считат за старейшини на раите на онези села, които поотделно са били 
дадени на всеки един от тях. Същите подпомагат и услужват при събирането на 
държавните приходи и при снабдяването с някои припаси…“57 

Подобна информация откриваме и в Кануннамето за кнезете и примикюри-
те във Видинския санджак от 1586 г., където се изтъква, че „кнезовете и при-
микюрите от споменатия санджак (Видин) помагат на служителите, пристиг-
нали да събират хараджа, и на емините на фиска при събирането“. Във Видин-
ското кануннаме четем и друго – че доскоро срещу службата си примикюрите 
имали зависими хора („ратаи“)58, което отново подсказва за относително при-
вилегированото положение на лицата, заемащи примикюрски пост, както и за 
евентуалния им произход от средите на бившата християнска аристокрация. От 
цитираното кануннаме обаче въобще не личи в официалните задължения на 
местните кнезове и примикюри да са били включени някакви пряко обвързани 
с военната служба задачи. Тъкмо обратното, там се подчертава, че „докато спо-
менатите служат изправно на фиска, бейовете да не ги угнетяват и да не ги из-
пращат насилствено на поход“59. Фактът, че в 1586 г. кнезовете и примикюрите 
от северозападните български земи не изпълнявали военни функции, вероятно 
има връзка с това, че през втората половина на ХVІ в. Видинският регион вече 
бил загубил важното си стратегическо значение на гранична зона. По същото 
време обаче други кнезове и примикюри, които произхождали от средите на 
т.нар. власи и обитавали пограничната линия („серхад“) в крайните, граничещи 
със земите на Хабсбургите райони на Османската империя в Сърбия и Унгария, 
все още продължавали да носят военна служба60. 

 Допустимо е да се мисли, че посочените по-горе различия в правомощията 
на примикюрите от различни райони на Балканите може би отразяват разноо-
бразното съдържание, с което бил натоварен терминът „примикюр“ в различни 
османски документи. Докато в едни случаи явно става дума за влашки или вой-
нушки примикюри, в други е възможно терминът да обозначава просто селски 
старейшини61. В документите от ХVІ в. подобен широк спектър от значения 
бил характерен и за термина „кехая“, който в различните случаи също носел 

57 ТИИПБЗ, т. 1, с. 220.
58 Боянич-Лукич, Д. Видин и Видинският санджак през ХV–ХVІ век. Документи от Архиви-

те на Цариград и Анкара. С., 1975, 178–179.
59 Пак там, с. 179.
60 Иналджък, Х. От Стефан Душан до..., с. 209; Хедьи, К. Войнски формирования от Балка-

ните в Унгария през ХVІ–ХVІІ век. – В: От Никопол до Виена 1396–1683. Bulgaro-Hungarica 5. 
Съст. Хр. Матанов, Д. Арато. С., 2008, 146–147.

61 Грозданова, Е. Българската селска община през ХV–ХVІІІ век. С., 1979, 70–71. 
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различен смисъл.62 Но въпреки че българските кнезове и примикюри нямали 
военни задължения, те едва ли са били обикновени селски старейшини. Както 
съвсем справедливо подчертава Е. Грозданова, през османската епоха кнезове и 
примикюри се срещат съвсем не във всички селски общини, а само в селища с 
военизирано население. При това подчинени на тези длъжностни лица най-чес-
то били не цели отделни села, а жители на различни населени места63, което от-
ново загатва за някаква „професионална“ обвързаност. Показателно е, впрочем, 
че по време на османското владичество примикюри се откриват основно в села 
на власи и на войнуци, и то най-вече в пограничните северозападни райони на 
империята, където християните, спадащи към военизираните категории, били 
най-многочислени. Едновременно с това в описите на населението от вътреш-
ните области на империята данните за примикюри са голяма рядкост64. 

И наистина, при внимателен преглед на войнушкия регистър от 1528/29 г. 
се вижда, че за повечето райони с компактно войнушко население в него не 
са отбелязани примикюри. Така например в 95-те войнушки селища от голя-
мата Софийска нахия не е регистриран нито един примикюр. През 1528/29 г. 
примикюри няма и в казите Филибе, Пазарджик, ямбол и Силистра, докато 
по същото време там са регистрирани петима лагатори – двама в ямболско и 
по един за всяка от останалите кази65. Вярно е наистина, че през ХVІ в., спо-
ред публикуван от турския историк Гьокбилгин опис за санджака Паша, при-
микюри присъствали в близкото до Пловдив село Гълъбово – селище, в което 
през 1528/29 г. не откриваме дори редови войнуци66. Трябва да се има предвид 
обаче, че далеч не е сигурно, че в случая става дума за войнушки примикюри, 
тъй като Гьокбилгин не е пояснил дали въпросните примикюри отговаряли за 
войнуците в района или за някаква друга категория население67. 

липсата на примикюри в голяма част от българските земи през 1528/29 г., вклю-
чително и в селища, в които те вече се появяват по данни от по-късни описи68, е тру-
ден за обяснение факт. Може би тази липса се дължала на самото естество на 
примикюрството. Правомощията на примикюра, както видяхме от сведенията 
на Али Чауш, били свързани не толкова със самата войнушка служба, колкото с 
контрола по изпълнението на определени данъчни задължения и други тегоби. 

62 Пак там, с. 66.
63 Пак там, с. 72. 
64 Едва ли е случайно например, че изследователят на войнушката институция на терито-

рията на днешна република Македония А. Стояновски не открива примикюри в изследваните от 
него войнушки селища (Стоjановски, А. Цит. съч., 44–45). Същевременно обаче Стояновски се 
натъква на примикюри в шест албански села от вилаета Черменика, където живеело население от 
военизираната категория „власи“ (Пак там., с. 45).

65 Единственото изключение е споменатият по-горе лагатор-примикюр от Медвен. 
66 Срв. Димитров, С. Цит. съч., с. 125.
67 Срв. Gökbilgin, M. T. Op. cit., s. 500.
68 Например в един регистър от 1606/1607 г. с бащини на войнуци, чиято служба е отменена 

и трябва да плащат глобална сума (макту), срещаме имената на Йолин радослав от с. Долни ло-
зен, Стоян Стойчо от с. Чепинци, Дамян Марко от с. Мрамор и Иван Тодор от с. Перник, които са 
примикюри в селища, спадащи към казата София (срв. ТИБИ, т. 5, с. 198, 200, 203, 215).
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Точно такава, както вече обърнахме внимание, била и разликата между при-
микюри и лагатори. Ако задълженията на тези два низши ръководни войнушки 
чина са били сходни, едва ли регистраторите, изготвили описа от 1528/29 г., биха 
отбелязали съчетаването на двете длъжности от страна на споменатия вече при-
микюр-лагатор от с. Медвен. В последна сметка, докато лагаторите изпълнява-
ли една пряко свързана с войнуклука ръководна служба и затова били надлежно 
регистрирани във войнушките регистри – макар и в обособени джемаати извън 
гьондерите на подопечните си войнуци, то примикюрите, чиито функции могат 
да се характеризират по-скоро като фискални, били включвани във войнушките 
регистри само ако същевременно били записани и като редови войнуци в някой 
гьондер. Тъкмо такива записани като редови войнуци примикюри намираме 
през ХVІ в. в Никополския санджак. И това едва ли е случайно. В началото на 
ХVІ в. този санджак, както е добре известно, продължава да бъде граничен за 
империята. Там живеят и известен брой християни от категорията на власите – 
филурджии69, при които, както се знае, „примикюр“ било обичайното название 
за старейшина70. Като се има предвид, че прозвището „власи“ през османската 
епоха не било само етноним, а обозначавало и една особена военизирана кате-
гория население, отличаващо се с номадско-скотовъден бит71, съвсем естестве-
но е представители на тази категория да са били включвани и във войнушките 
регистри72. И макар войнушките описи за Никополския санджак да не съдържат 
конкретни данни за „власи“, показателно е, че както според специализираните 
регистри от 1528/29 и 1548 г.73, така и според ленните описи от 1516 и 1545 г.74 
известен брой войнуци и зеваид-войнуци били регистрирани в с. Ефляк, Вра-
чанско (дн. с. Царевец ) – едно селище, чието наименование подсказва наличи-
ето на влашко население75. 

Предполагаемото присъствие на „власи“ сред войнуците би могло доня-
къде да обясни наличието на войнушки примикюри в Никополския санджак. 
Не е изключено обаче регистрацията на примикюри във войнушките списъци 
за този санджак да отразява една регионална специфика. Нека припомним, че 
макар Никополският санджак да излъчвал най-голям брой войнуци в сравнение 

69 Ковачев, Р. Опис на Никополския санджак от 80-те години на ХV век. С., 1997, с. 68. Вла-
сите-филурджии обитавали селища покрай река Дунав и се грижели за пограничната охрана (за 
филурджиите вж. и Радушев, Е. Османската гранична периферия..., 205–207).

70 Стоjановски, А. Цит. съч., с. 45.
71 За статута на власите вж. Beldiceanu, N. Eflak. – The Encyclopaedia of Islam. New Edition. 

Vol. II. Leiden–New York, 1993, p. 687. Срв. също Мутафчиева, В. Категориите зависимо населе-
ние в нашите земи под турска власт през ХVХVІ в. – В: Мутафчиева, В. Османска социално-ико-
номическа история. С., 1993, 273–274.

72 Beldiceanu, N. Op. cit.
73 TD 151, 221– 222; ТИБИ, т. 5,  51–52.
74 ВОА, Maliyeden Mudevver, № 11, s. 196;  TD 416, s. 245.
75 Коректно е все пак да подчертаем, че в този случай е възможно да става дума и за пресел-

ници от Влашко, тъй като Врачанско се намирало в близост до река Дунав и подобно заселване на 
етнически власи, дали името на село Ефляк, не може да се изключва като възможност.
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с всички други български области76, на територията на санджака почти няма-
ло лагатори. Така например в нахиите Никопол, Плевен, Враца, ловеч, Киева, 
Куршуна и Търново лагатори липсват както според регистъра от 1528/29 г., така 
и според по-късния войнушки регистър от 1548 г. Затова пък в същите нахии 
и в двете регистрации се натъкваме на примикюри (данните за тях са обобще-
ни по-долу, в Табл. 3). Казаното води към мисълта, че в Никополски санджак 
примикюрите по някакъв начин компенсирали липсата на лагатори. логиката 
диктува, че като „заместници“ на липсващите лагатори те ще да са поемали, 
наред с обичайните си фискални обязаности, и някои от типичните лагаторски 
задължения като например конвоирането на дежурните войнуци до столицата. 
Това предположение до голяма степен се потвърждава от Закона за войнуците 
от Никополски и Силистренски санджак от 1570 г., в който се казва следното: 
„Войнушките лагатори и примикюри са освободени от данъци, както и други-
те войнуци. Ежегодно един от тях отива да служи заедно с другите войнуци 
в султанските конюшни“ 77. Все пак обаче, доколкото това законоположение е 
записано само в два от известните ни войнушки закони78, а и доколкото в своя 
трактат Али Чауш споменава като преки помощници на черибашиите единстве-
но лагаторите, но не и примикюрите79, въпросът засега остава отворен. 

Таблица 3. Войнушките примикюри в Никополския санджак според
    данните от войнушките регистри за 1529 и 1548 г.

Административна
единица.

Примикюри през
1529 г.

Примикюри през 
548 г.

Нахии Никопол и Плевен 
от казата Никопол.

Примикюр Куман, 
син на Дабижив. 
Вместо баща си. От 
село Бръшлян (днес 
с. Бръшляница, обл. 
Плевен)1 – записан е като 
войнук в гьондер.
Примикюр Димитри,
син на Новак. От село 
Баница2. Записан като 
ямак в гьондер.

Примикюр Коньо, син 
на Продан. От село 
Бръшлян4– записан като 
войнук в гьондер.
Примикюр Велко, син на 
Деян, вместо баща си. От 
село Комаровче (днес с. 
Комарево, обл. Плевен)5 
– записан като войнук в 
гьондер.

76 Тетовска, М. Войнуците в българските земи през ХVІ век – териториално разпределение 
и количествена характеристика. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отра-
зени в исторически и литературни паметници от ХІV–ХVІІІ век, с. 201; Радушев, Е. Османската 
гранична периферия..., с. 204. Е. радушев използва фрагмента от войнушки опис за 1548 г., според 
който през посочената година само в Никополската каза имало 19 села с 2190 войнуци.

77 ТИИПБЗ, т. 1, с. 286.
78 Пак там, с. 279, 286; Еrcan, Y. Op. cit., s. 115, 117.
79 ТИИПБЗ, т. 1, с. 220.
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Примикюр Крайо, син 
на Марко. Вместо баща 
си. От село раховиче 
(днес с. Ореховица, обл. 
Плевен)3 – записан като 
ямак в гьондер.

Каза ловеч от санджака 
Никопол.

Примикюр Драгой, 
син на Стойо. От село 
Славщица6 – записан 
като войнук в гьондер

Примикюр Искар, син на 
Диман. От село Тетевен 
(гр. Тетевен)7 – записан 
като войнук в гьондер.

Каза Ески Хисар. Примикюр Малкоч, син 
на Угрин. Вместо баща 
си. От село Бюклюджек8 
(с. разделна, обл. Ст. 
Загора) – записан като 
войнук в гьондер.

      -

Нахия Търново от казата 
Търново.

Примикюр Петро, син 
на Крайо. Вместо баща 
си. От село Градище 
(днес в общ. Севлиево, 
обл. Габрово)9 – записан 
като ямак в гьондер.

Примикюр Братин, 
син на Байо. От село 
Градище10 – записан като 
войнук в гьондер.
Примикюр Добро, син на 
Грозьо. От село Крушево 
(днес в общ. Севлиево, 
обл. Габрово)11 – записан 
като ямак в гьондер.
Примикюр Герге, син на 
радослав, вместо Петко. 
От село Горско Сливово 
(днес в общ. летница, обл. 
ловеч)12 – записан като 
ямак в гьондер.

Нахия Косово от казата 
Търново.

Примикюр Сърно, 
син на Минчо. От село 
Гарванче13 – записан 
като ямак в гьондер.

Примикюр Сърно, син на 
Минчо. От село Гарванче14 
(неустановено) – записан 
като войнук в гьондер.

районът на Ивраняк, 
спадащ към Никопол (в 
бъдещата каза Оряхово).

Примикюр Бонко, 
син на Драгой. От село 
Галиче (днес в обл. 
Враца)15 – записан като 
ямак в гьондер.

       – 
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Нахия Герилва, спадаща 
към Шумну (Шумен ).

Примикюр Петри, 
син на Братой. От село 
Вардун (днес в обл. 
Търговище)16. – записан 
като войнук в гьондер.

      -

Нахия Йеркеч, спадаща 
към ямбол.

Примикюр Балико, 
син на яно. От село 
Медвен.17 Служи и като 
лагатор. 

 Примикюр Бельо, 
син на Никола. От село 
Трапоклово (днес в обл. 
Сливен)18 – записан като 
войнук в гьондер.    

Бележки към Таблица 3.
1 TD 151, s. 141.
2 Ibidem, s. 165.
3 Ibidem, s. 226.
4 ТИБИ, т. 5, с. 73
5 Пак там, с. 79.
6 TD 151, s. 231.
7 ТИБИ, т. 5, с. 41.
8 TD 151, s. 263.
9 Ibidem, s. 268.
10 ТИБИ, т. 5, с. 117.
11 Пак там, с. 115.
12 Пак там, с. 111.
13 TD 151, s. 301.
14 ТИБИ, т. 5, с. 104.
15 TD 151, s. 309. 
16 Ibidem, s. 315.
17 Ibidem, s. 304.
18 ТИБИ, т. 5, с. 128.

От събраните в горната таблица данни за примикюрите от Никополски 
санджак може да се забележи, че някои селища от санджака се оформили като 
традиционни примикюрски „центрове“. Такива са например никополското 
Бръшлян и севлиевското Градище, които са излъчили примикюри и при двете 
регистрации. Трайно присъствие на примикюр регистрираме и в неустанове-
ното с. Гарванче от нахия Косово в каза Търново, но там отбелязаният в двете 
регистрации примикюр е едно и също лице – Сърно, син на Минчо (в по-ран-
ната регистрация той е записан като ямак в своя гьондер, а в следващата вече е 
начело на гьондера като войнук). Цялостният оглед на имената на примикюрите 
и техните бащи в двете последователни регистрации за 1529 г. и 1548 г. обаче 
показва, че примикюрската длъжност не винаги е предавана по наследство.

2. Сераскери (черибашии)
Докато разгледаните дотук чинове са заемани от християни, по-висшите 

ръководни длъжности в институцията са поверявани само и единствено на мю-
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сюлмани. Сред висшите офицерски чинове във войнушката организация най-
ниско в йерархично отношение стояли сераскерите (перс.– ар. съставна дума за 
„главнокомандващ“), известни още със синонимичния турски термин „чериба-
шии“ . 

Назначавани със султански берат, те били задължени да гарантират инте-
ресите на върховната власт в районите, населени с войнуци. Според сведенията 
в трактата на Али Чауш черибашиите трябвало да предвождат подчинените си 
войнуци до мястото на изпълнение на службата им80. Освен това, както сви-
детелстват някои войнушки закони, те трябвало да налагат глоби и наказания 
на извършили престъпление войнуци – с изключение на случаите на смъртно 
наказание, когато изпълнението на присъдата влизало в правомощията на сан-
джакбея81. Едновременно с това черибашията бил призван по закон да защитава 
войнуците пред властта тогава, когато техните права били нарушени (друг е 
въпросът, че както сочат документи и от ХVІ в., и от по-късни времена, ня-
кои черибашии не само че нехаели за това си задължение, но и сами активно 
участвали в ограбването на подопечните си войнуци82). Срещу своята служба 
сераскерът получавал като заплащане налозите от бадихавата, ресм-и арусане 
(данък женитба) и джурум-ю джинает (глоби за различни нарушения) на пряко 
подчинените му войнуци83, както и приходите от тимар, който включвал нало-
зите на раетското население от определени села84. 

В доходността на черибашийските тимари, както може да се види и от 
представената по-долу таблица с данни от първата половина на ХVІ в., същест-
вували големи разлики. Докато едни сераскери получавали от своя тимар не 
повече от 5–6 хил. акчета, други имали доход над 10 хиляди. В повечето случаи 
тимарът обхващал данъкоплатци в не повече от две села. Изключение от това 
правило обаче прави ръководителят на войнуците от казата София, който през 
1525/26 г. разчитал на данъчното облагане на седем села, а общата сума от при-
ходите му, макар определени като тимар, надвишава 24 хил. акчета.

Войнушкият регистър от 1528/29 г. показва, че черибашиите отговаряли 
за контрола върху изпълнението на войнушките задължения в рамките на ня-
колко нахии или цяла каза. Понякога те ръководели войнуците и на по-голяма 
територия в рамките на един санджак. районът на техните правомощия обаче, 
както отбелязва и Ал. Стояновски, в никакъв случай не съвпадал с официалната
подялба на санджака на кази и нахии85. По-скоро той зависел от броя на регис -

 

80 ТИИПБЗ, т. 1, с. 217.
81 Пак там, 282–283.
82 Мутафчиева, В. Към въпроса за положението на войнушкото население, 256–258.
83 В един законник от времето на Сюлейман І по отношение на налозите бадихава е за-

писано следното: „Налозите, регистрирани като бадихава, са налог за женитба (ресм-и арус); 
глобите за престъпления и злодеяния, берия за тапиите на поземлените имоти, берия за тапиите 
на местата за къщи (дворни места), налог димнина от лицата, които са дошли да зимуват отвън“ 
(ТИИПБЗ, т. 1, с. 42).

84 Пак там, с. 217.
85 Стоjановски, А. Цит. съч., с. 47.



56 ИСТОрИЧЕСКИ ПрЕГлЕД, 2012, № 3–4 \ СТАТИИ И СъОБщЕНИя

Таблица 4. Приходи от тимари на войнушки сераскери съгласно
     данните в подробните ленни описи от първата половина
     на ХVІ век.

   Санджак  Войнушки сераскери   Приход от тимари

Санджак Кюстендил през 
1519 г.
(според съкратен регистър 
на тимари, зиамети и 
хасове – BOA, TD 74)

Санджак Никопол през 
1516 г.  (според подробен 
ленен опис – BOA, 
Maliyeden Mudevver, № 11)

 Али, сераскер на 
войнуците от ълъджа 
(Кюстендил), Враня, 
Тиквеш, щип, Ногерич 
(Нагоричане) и Кочани1.

Кара Ахмед, сераскер 
на войнуците в нахия 
радомир2.

Мурад, сераскер на 
войнуците в ълъджа 
(Кюстендил)3.

Хюсеин Секбан, сераскер 
на войнуците в нахиите 
Косово, Йеркеч и 
Свищов4.

Тимарът се състои 
от две села в нахията 
Ногерич (6884 акчета) 
и бадихавата на 
войнуците (1100 акчета. 
Общ приход: 7984 
акчета.

Тимарът се състои от 
едно село в нахията 
ълъджа (10 507 
акчета) и бадихавата 
на войнуците (1500 
акчета). Общ приход: 
12 007 акчета.

Тимарът се състои от 
едно село в нахията 
ълъджа (6652 акчета) 
и бадихавата на 
войнуците (1150 акчета).
Общ приход: 7802 
акчета.

Тимарът се състои от 
едно село в нахия Киева 
от казата ловеч (2421 
акчета) и бадихавата на 
войнуците от Косово 
(779 акчета), Свищов и 
Йергеч (1277 акчета). 
Общ приход: 4477 
акчета.

Тимарът се състои 
от две села в казата 
ловеч (3446 акчета) 
и бадихавата на 
войнуците (2552 
акчета). Общ доход: 
5998 акчета. 
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Шукурлу ?, сераскер на 
войнуците5.

рамазан, син на Мустафа, 
сераскер на войнуците6.

Тимарът се състои 
от едно село в казата 
ловеч. Общ приход 
5000 акчета7.

Санджак Никопол през 
1545 г.  (според подробен 
ленен опис – BOA, TD 416)

София, Изнепол и 
Берковица през 1525/26 г. 
(според подробен ленен 
опис – BOA, TD 130).

Умур, син на Юсуф, 
сераскер на войнуците8.

Хешрев ?, сераскер на 
войнуците9.

Мехмед , син на Али, 
сераскер на войнуците10.

Меджид ?, сераскер на 
войнуците11.

Хюсеин ага, сераскер на 
войнуците12.

Хамза, сераскер на 
войнуците в нахия 
София13.

Тимарът се състои 
от едно село (7667 
акчета) и бадихавата 
на войнуците (2800 
акчета). Общ приход: 
10 467 акчета.
 
Тимарът се състои от 
едно село.
Общ приход: 5930 
акчета.

Тимарът се състои 
от едно село (5282 
акчета) и бадухавата на 
войнуците (800 акчета). 
Общ приход: 6082 
акчета.

Тимарът се състои 
от две села (4747 
акчета) и бадихавата 
на войнуците (6000 
акчета). Общ приход: 
10 747 акчета

Тимарът се състои 
от едно село (2329 
акчета) и бадихавата 
на войнуците (5000 
акчета). Общ приход: 
7329 акчета.

Тимарът се състои 
от седем села (19 419 
акчета) и бадихавата 
на войнуците (5570 
акчета). Общ приход: 
24 989 акчета



58 ИСТОрИЧЕСКИ ПрЕГлЕД, 2012, № 3–4 \ СТАТИИ И СъОБщЕНИя

Илиас, сераскер на 
войнуците в нахиите 
Голяма планина, Малка 
планина и Шехиркьой 
(Пирот)14.

Тимарът се състои 
от две села (11 822 
акчета) и бадихавата 
на войнуците (2200 
акчета). Общ приход: 
14 022 акчета

Бележки към Таблица 4.
1 TD 74, s. 40.
2 Ibidem, s. 124.
3 Ibidem, s. 140.
4 Maliyeden Mudevver, № 11, s. 262а.
5 Ibidem, s. 262б.
6 Ibidem, s. 238.
7 Сераскерът рамазан вероятно получава 3000 акчета бадихава като приход от войнуците в 

Никополската каза, но това е отбелязано отделно в началото на регистъра. Поради това не можем 
да потвърдим категорично, че тази сума е част от приходите на рамазан.

8 TD 416, 676–677.
9 Ibidem, 600–601.
10 Ibidem, 434–435.
11 Ibidem, s. 123.
12 Ibidem, s. 113.
13 TD 130, 235–239.
14 Ibidem, s. 240.

трираните войнуци в тези териториално-административни единици, като обик-
новено на един черибашия били подчинени средно между 600 и 800 души, 
съот  ветно между 100 и 200 дежурни войнуци. Таблицата, която следва, она-
гледява начина, по който войнуците били разпределени под ръководството на 
чери башиите:

 
Таблица 5. Войнушките сераскери в българските земи и броят
    на подчинените им войнуци съгласно данните от
    войнушкия опис за 1528/ 29 г.

Черибашия (сераскер) през 
1528/29 г. (според регистър 
TD 151).

Административно-
териториални единици 
според войнушкия 
регистър от 1528/ 29 г.

Брой на подчинените 
войнуци през 1528/29 
г.

Сераскер Бали Нахия София от казата 
София.

765 души + 7 лагатори 
(255 души дежурни 
годишно).

Сераскер Хамза Нахия Планина-и 
кючюк (Малка планина), 
спадаща към казата

657 души + 4 лагатори
(219 души дежурни 
годишно).
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София; Нахия Планина-и 
бюзюрг (Голяма 
планина), спадаща към 
казата София; Нахия 
Шехиркьой (Пирот), 
спадаща към каза 
Шехиркьой (Пирот); 
Нахия Висока, спадаща 
към каза Шехиркьой.

Сераскер Ахмед Кеманкеш Нахия Изнепол (Трънско), 
спадаща към казата 
Шехиркьой.
Каза Берковица.

842 души + 9 лагатори 
(764 джебелю-войнуци 
и 78 кара войнуци). 
217 души дежурни 
годишно.

Сераскер Мехмед Сипах Каза Никопол. Нахии 
Никопол и Плевен, 
спадащи към казата 
Никопол от Никополския 
санджак – селата Пордим, 
Пелишат, Брест, Бръшлян 
(с. Бръшляница, обл. 
Плевен), Виная (днес 
съставно на с. Обнова, 
обл. Плевен), Комаровче 
(с. Комарево, обл. 
Плевен), Брестовче (с. 
Брестовец, обл. Плевен) 
и Извор (неустановено). 

729 души (243 души 
дежурни годишно).

Сераскер рамазан Каза Никопол. Селата 
Баница, Чомаковци, 
Койнар (днес гр. 
Койнаре), Дъбник (Горни 
или Долни Дъбник), 
Балвано поле с друго 
име Крушовиче (днес 
с. Крушовица, обл. 
Плевен), Машовиче 
(неустановено), 
Петърниче (Петърница), 
Черукова (дн. Садовец, 
обл. Плевен), Бреница, 
Новосел и Старосел, с 
друго име Ески хисар 
от казата Никопол (в

675 души (225 души 
дежурни годишно).
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регистъра не е обозначена 
нахията, но всички 
селища днес са в област 
Плевен).

Сераскер Али Нахия Куршуна, спадаща 
към казата Търново; 
нахия Неделичко, 
спадаща към Никопол, 
каза Враца (Ивраджа).

618 души (206 души 
дежурни годишно).

Сераскер Кочи Каза ловеч.
Нахия Кьолена, Каза Ески 
Хисар (Стара Загора).

678 души (226 души 
дежурни годишно).

Сераскер Мустафа Сипах Нахия Търново, спадаща 
към казата Търново.

321 души (107 души 
дежурни годишно).

Сераскер Секбан Хюсеин Нахията Косово (нахия 
с център днешното село 
Полско Косово, общ. 
Бяла, обл. русе), спадаща 
към казата Търново; 
нахията Свищов, спадаща 
към Никопол; нахията 
Йеркеч, спадаща към 
казата ямбол; нахия 
Герилва, спадаща към 
казата Шумен, войнуци 
от района на Ивраняк 
(нахия Оряхово), спадащ 
към казата Никопол.

398 души + 4 лагатори 
(130 души дежурни 
годишно).

От таблицата ясно се вижда, че деветимата сераскери, споменати в описа 
от 1528/29 г., ръководели войнуците от Софийския и Никополския санджаци. 
Няма отбелязани сераскери в отделни райони на Силистренския санджак86, как-
то и в казите Филибе, Татар Пазарджик и Одрин от санджака Паша. Каква е 
причината за това положение, ще се опитаме да изясним малко по-нататък. 

Преди това обаче, за да се придобие една наистина цялостна представа за 
периметъра на действие на черибашиите (сераскерите), в допълнение към пре-

86 Например, както се вижда и от таблицата, част от войнуците в Силистренския санджак, 
жители на нахията Йеркеч, били подчинени на войнушкия сераскер Хюсеин. В същото време 
обаче в някои от войнушките селища в Сливенско (напр. Медвен, Жеравна, Катунище, Бутово, 
Драгодан дол и др.) била регистрирана и втора група редовни войнуци, подчинени на войнушкия 
санджакбей. 
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дходната таблица ще приложим още една – за черибашиите на територията на 
Кюстендилския санджак. Поради липса на данни от началото на ХVІ в. и тук, 
както и в Таблица 2 (за лагаторите в Кюстендилско), се опираме на по-ранния, 
но все пак сравнително близък по времето на създаването си подробен войнуш-
ки регистър за Кюстендилския санджак от 1487/88 г. Дължим някои уточнения 
за начина, по който бе изготвена таблицата. Тъй като в регистъра за Кюстендил-
ски санджак личните имена на сераскерите не навсякъде са обозначени (поня-
кога писарят просто е записал „подчинени на сераскера на ълъджа“ или „под-
чинени на сераскера на Ногерич“), бе доста трудно да определим кому точно 
били подведомствени войнуците от някои селища. Затрудненията произтичат и 
от това, че в регистъра административно-териториалните единици не са изре-
дени последователно, и че в повечето случаи войнуци от селища, спадащи към 
една и съща нахия, са вписани на различни места. При това положение приехме 
за най-логично да направим разпределението на войнуците според реално отбе-
лязаните имена на черибашиите. Например, ако за дадена нахия не е отбелязано 
име на сераскер, смятаме, че войнуците, регистрирани в нея, са подчинени на 
поименно споменатия преди това войнушки началник.

Таблица 6. Войнушките сераскери в Кюстендилския санджак
    и подчинените им джебелю войнуци и кара войнуци
    съгласно данните от войнушкия регистър за 1487/88 г.

Черибашии 
(сераскери) в 
Кюстендилския 
санджак през 1487/88 г. 
или 893/94 по хиджра. 
(според регистър TD 
21).

Административно-
териториални единици.

Брой на подчинените 
войнуци.

Сераскер Юсуф Байрам Каза ълъджа (Кюстендил) – 
нахиите ълъджа, радомир; 
Нахия Мелник, спадаща 
към каза Тимур хисар 
(Демир хисар). Подчинени 
са му и част от войнуците 
в нахия Тиквеш, спадаща 
към Уструмча (Струмица) 
и в казата Враня.

 Общо: 1700 души.
1024 души джебелю-
войнуци (256 души 
дежурни годишно).
676 души кара войнуци 
(225 души дежурни 
годишно).

Сераскер Муса Нахия Враня. Общо: 120 души 
джебелю войнуци (30 
души дежурни годишно).

Сераскер Хаджи Илияс Каза щип – нахии Ногерич 
(днес района на селата

Общо: 307 души.
277 души джебелю-
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Старо и Младо Нагоричане, 
общ. Куманово, 
Македония), Кочани и 
щип.

войнуци (69 души 
дежурни годишно).
30 души кара войнуци (8 
души дежурни годишно).

Сераскер Мехмед ага Каза Уструмча (Струмица) 
– нахии Уструмча, Дойран, 
Тиквеш и Малешево.

104 души джебелю 
войнуци (26 души 
дежурни годишно).

Вглеждайки се по-внимателно в данните от последните две таблици, би-
хме могли да достигнем до предположението, че сераскерът, който резидирал 
в самия център на санджака, като че ли бил по-старши в йерархията от серас-
керите в отделните нахии. Така например през 1487/88 г. на сераскера Юсуф 
Байрам, който отговарял за Кюстендил, били подчинени и част от войнуците 
от нахиите Враня, Нагореч и Струмица, където официално правомощия имали 
сераскерите Муса, Хаджи Илияс и Мехмед ага. Същото по-високо положение, 
според описа на войнуците от 1528/29 г., имал и сераскерът Бали, чието седа-
лище се намирало в София. Въпреки че при самата регистрация на войнуците 
от нахиите Голяма и Малка планина, Шехиркьой и Висока е записано, че техен 
началник е сераскерът Хамза87, в края на описанието на войнуците от тези ад-
министративно-териториални единици регистраторите са отбелязали следното: 
„Всичко в нахиите Малка и Голяма планина, спадащи към София, и в нахия 
Шехиркьой – на подчинение на сераскера, споменатият Бали: 657 души. Низе 
– 219, дежурни – 219.“88 Този текст подсказва, че сераскерът Хамза вероятно е 
бил в някаква степен пряко отговорен пред резидиращия в София свой „колега“ 
Бали, макар формално двамата да били равни по ранг. 

Важен въпрос, който стои пред нас, е как се излъчвали и евентуално – 
от кои социални слоеве произлизали сераскерите (черибашиите). Макар че в 
това отношение не можем да кажем много, има все пак някои моменти, които 
си струва да бъдат отбелязани. Знае се, преди всичко, че черибашиите били 
назначавани от централната власт в лицето на султана, като при назначението 
си получавали берат89. Но още по-съществено е да се изтъкне, че длъжност-

87 TD 151, s. 49, 63, 65.
88 Ibidem, s. 87.
89 Мутафчиева, В. Цит. съч, с. 251. Доказателство, че поне до началото на ХVІІ в. назначе-

нието на черибашиите се извършвало от централната власт, е един ферман от септември 1617 г. 
Според него след смъртта на софийския черибашия Али в двореца се явил сарачът от втората ко-
нюшня – някой си Мехмед, който поискал да бъде назначен на овакантената длъжност. Султанът 
издал заповед, в която нарежда да бъдат запазени тимарът и длъжността софийски черибашия на 
името на покойника – черибашията Али, до издаването на съответния берат, с който приносителят 
на споменатия ферман – сарачът Мехмед, да встъпи официално в длъжност (срв. ТИИПБЗ, т. 1, с. 
296). Позовавайки се обаче на една по-късна султанска заповед от 15 април 1693 г. явуз Ерджан 
смята, че черибашиите са били назначавани от мирахора. И действително, в тази заповед, с която 
на двамата мирахори се нарежда да следят за събирането на войнушките данъци под формата на 
макту, е казано, че изчислението, събирането на годишната сума и своевременното й предаване 
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та била поверявана само на хора, пряко ангажирани в държавните конюшни 
и никога – на външни лица, нито даже на черибашийските синове, ако те не 
отговаряли на необходимите условия. В това отношение Али Чауш е категори-
чен. Според него „ако някой от тях [т.е. черибашиите] умре или не изпълнява 
службата си, тимарът и черибашийството му се дават по начало на един от 
заслужилите хора, пак от султанските конюшни, в замяна на неговата запла-
та. Не се дава нито на външно лице, нито пък на неговия син“90. Тези думи 
на Али Чауш вероятно означават, че подобно на най-висшите началници на 
султанските конюшни, на които предстои да се спрем, и сераскерите може би 
произлизали най-вече от редовете на т.нар. роби на Портата („капъ кулу“), и 
по-точно – от средата на дворцовите пажове („ич оглани“), немалка част от 
които, както е добре известно, се рекрутирали от подвластното християнско 
население посредством т.нар. кръвен данък. В потвърждение на всичко това, 
името на един от сераскерите в нашия войнушки опис от 1528/29 г. – Секбан 
Хюсеин – определено подсказва за връзката на този войнушки началник с ени-
чарския корпус („секбан“, нека да припомним, било едно от подразделенията 
на еничарския оджак)91. Очевидно към капъ кулу принадлежали и споменатите 
в същия опис сераскери от Никополската и Търновската каза Мехмед Сипах и 
Мустафа Сипах („сипахите“ били корпус на платената султанска конница92). 
Но ако допускането ни, че сераскерите идвали предимно от средите на „кул“ 
е вярно, то това би означавало и още нещо – че между низшите чинове във 
войнушката организация, заемани преимуществено от християни, и по-висши-
те длъжности в институцията, заемани само от мюсюлмани, се издигала една 
почти непреодолима преграда. При това положение дори промяната на вярата 

на държавната хазна се вменявало в отговорност на назначените от страна на двамата мирахори 
черибашии („Mirahur ağalar taraflarından tayin olan Çeri-başılar“) – срв. Еrcan, Y. Op. cit., s. 64, 
112–114. Възможно е, разбира се, с течение на времето практиката да се е променила и към края 
на ХVІІ в. назначаването на черибашиите вече наистина да се е извършвало от мирахорите. Но 
не бива да се изключва и друга възможност – че споменатото в този документ „назначение“(tayin) 
било просто препоръката, с която преките началници съдействали на дадено лице измежду слу-
жещите в държавните конюшни да бъде назначено на черибашийска длъжност, докато издаването 
на самия берат за назначението си оставало в прерогативите на султана.  

90 ТИИПБЗ, т. 1, с. 217. Срв. Еrcan, Y. Op. cit., s. 66. В потвърждение на казаното от Али 
Чауш може да се приведе цитираният малко по-горе пример от 1617 г., когато за черибашия на 
софийските войнуци бил назначен някой си Мехмед, който преди това е служел като сарач във 
втората конюшня (срв. бел. 124). В един войнушки опис от края на ХVІІ в. пък е записано името 
на друг един войнушки черибашия – някой си Мустафа, който преди назначението си за войнуш-
ки началник в Никополския санджак също служел като сарач в конюшните (ТИБИ, т. 5, с. 266).

91 Подразделението се формирало като самостоятелна част от корпуса по време на управле-
нието на Мехмед ІІ (вж. Георгиева, Ц. Еничарите в българските земи. С., 1988, 35–36).

92 Срв. Иналджък, Х. Османската империя..., с. 85, 210. Платената конница била известна 
още като „Алтъ Бьолюк Халкъ“. Тези 6 кавалерийски отряда по време на управлението на Сюлей-
ман І наброявали 6000 души. Първите два бьолюка на платената конница се наричали „сипах“ и 
„силяхдар“ и били комплектувани именно от отличени еничери и дворцови пажове (ичоглани). Те 
били ръководени от свои командири – сипахилер агасъ и силяхдар агасъ (Недков, Б. Османотур-
ска дипломатика и палеография. Т. 1. С., 1966, с. 71; Желязкова, А. Цит. съч., с. 86).
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не била в състояние да „изстреля“ един лагатор и/или примикюр до по-издиг-
ната позиция във войнушката йерархия93. 

Въпреки че черибашийският „мандат“ понякога продължавал твърде дъл-
го94, не може да се изключи възможността след известен период на служба в 
провинцията поне една част от сераскерите да се завръщали в столицата. И 
тъй като висшите чинове във войнушката институция били поверявани все на 
лица, свързани със службата в конюшните, то вероятно пътят от черибашия до 
войнушки санджакбей или до някоя друга престижна длъжност в държавните 
конюшни е бил една потенциална възможност за всички по-амбициозни чери-
башии, показали някакви по-забележими управленски заложби. 

93 През първите два века от османското владичество (ХV–ХVІ век) затвореният все още 
характер на „системата кул“ и достъпът до ръководните чинове единствено за т.нар. девшир-
мета изглежда обезсмисляли всеки опит за промяна на социалния статус чрез приемане на гос-
подстващата религия от страна на по-амбициозните личности измежду българските войнуци. 
През ХVІІ в., когато еничерските редове станали достъпни и за лица извън кръга на набираните 
чрез девширме (вж. Радушев, Е. „Селските“ еничери..., 312–339), това положение се променило. 
Много амбициозни християни започнали масово да подават молби за приемане на исляма с цел 
промяна на обществения си статут (Пак там). работещите в султанските конюшни, които били в 
пряк контакт с представителите на управляващата класа, не били подминати от това изкушение. 
От 1686 г. например е запазена една молба за приемане на исляма от страна на един коняр в 
султанските обори. Но в този случай може би не става дума за войнук, а за редовен служител в 
конюшните, който от две години работел там (Османски извори за ислямизационните процеси 
на Балканите (ХVІ–ХІХ век). Под редакцията на М. Калицин, А. Велков, Е. радушев. С., 1990, с. 
122). Наистина, не разполагаме с данни за масово отстъпление в исляма сред войнуците, които 
според законодателството притежавали облекчен данъчен статут и не би трябвало да имат сери-
озни причини да търсят промяна на социалния си статус чрез смяна на религията. Но кризата 
във войнушката институция, която започнала още през втората половина на ХVІ в. и достигнала 
своя връх през 1715 г., когато войнушката служба временно била отменена, не може да не е 
оказала своето отрицателно влияние върху самоусещането им за заеманото от тях обществе-
но положение. В тази връзка напълно правдоподобно е предположението на някои автори, че 
отмяната на част от войнушките привилегии може би довела до колизия сред войнуците, като 
вероятно част от тях са потърсили други средства за запазване на статуса си (Мутафчиева, В. 
Към въпроса..., с. 264– 271; Иванова, С. Османски теми в два казуса с приписки. – В: Факти и 
мистификации в старите текстове. С., 2011, с. 369). Тук трябва да припомним и ислямизацията в 
някои войнушки села от Тетевенско и ловешко (напр. Галата и Торос), която вероятно е станала 
факт именно в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ столетие, по времето на споменатия кризисен 
период в развитието на войнушката институция (Вж.: Цветкова, Б. Тетевен и Тетевенско през 
османското владичество до Възраждането. – В: Тетевен. Сборник статии. Под ред. на Ив. Ун-
джиев. С. 1977, с. 35, 37–88 ).

94 Пример за дълго продължила кариера на тази длъжност е съдбата на сераскера Мехмед 
сипах, който е регистриран в регистъра от 1528/29 г. (TD 151, s. 127; 162). Двадесетина години 
по-късно все още откриваме сераскер с идентично име и прозвище да изпълнява службата си, и 
то в същия район на Никополския санджак (срв. ТИБИ, т. 5, с. 51. Опис от 1548 г.). Все пак не 
можем да сме напълно категорични, че записаният в описа 1548 г. войнушки сераскер Мехмед 
Сипах е същото лице, регистрирано на тази длъжност и през 1528/29 г. (може да е съвпадение 
на имена и прозвища). Но фактът, че и в двата случая сераскерът Мехмед Сипах отговаря за 
войнуците от територията на Никополския санджак, ни дава основание с известни уговорки да 
предположим, че между 1528 и 1548 г. като сераскер служи един и същ човек.
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3. Войнушкият санджакбей
Следващият по ранг ръководен чин във войнушката организация е сан-

джакбеят на войнуците. В историографията, особено в българската, дълго вре-
ме битуваше становището, че войнушкият санджакбей бил върховен началник 
на войнуците във всеки отделен санджак, и че, следователно, в империята има-
ло едновременно толкова войнушки санджакбейове, колкото били и санджаци-
те, от които се рекрутирали войнуци95. Смяташе се, че начело на войнушката 
организация в балканските провинции на Османската империя е стоял т. нар. 
войнушки бей. Някои изследователи, увлечени в съпоставката между структу-
рата на войнушката инстутуция и административното устройство на империя-
та, дори издигат тезата, че през ХVІ в. начело на цялата провинциална войнуш-
ка организация е бил поставен войнушки бейлербей96. 

Възможно е наистина през ХV в., когато войнуците все още били твърде 
многочислени, по върховете на тяхната организация да са стояли неколцина 
войнушки санджакбейове едновременно. Това можем да допуснем и поради 
факта, че, както вече посочихме, войнуците от Кюстендилския санджак през 
1487 г. били записани отделно – извън регистрите за служещите в държавните 
конюшни от източните части на Балканите. Като цяло данните, с които разпо-
лагаме, са твърде фрагментарни. Единственото, което с положителност може да 
се извлече от тях е, че през ХV и началото на ХVІ в. в отделни райони на Цен-
тралните Балкани били регистрирани различни по размер служебни владения, 
принадлежащи на лица, изпълняващи задълженията на войнушки санджакбей. 
През 1452/53 г. например в Скопската нахия е отбелязано служебното владе-
ние на войнушкия санджакбей Али „който е учредил войнушкия санджак“. Той 
получавал приход от 50 хил. акчета97. През 1489/90 г. пък в района на Филибе 
– Татар Пазарджик се явява тимарът на войнушкия санджакбей Хамза. Прихо-
дите от този тимар се формират от облагането на раята от две села (радилово 
и Комарива98), от таксата гьондер акчеси (ресм-и низе), таксата ниябет, данък 
женитба и бадихавата на подчинените му редовни войнуци, както и от испен-
чето на зеваид-войнуците (войнушката резерва). При все това общият доход на 
Хамза е твърде незначителен – едва 24 203 акчета99. Още по-скромен е регис-
трираният пак през 80-те години на ХV в. тимар на неназован по име войнушки 
санджакбей, който се намирал в района на Сливен – той отново се състои само 
от две села, като приходът му възлиза на 10 408 акчета100. Понеже, както веднага 

95 Гълъбов, Г. Османотурски извори за българската история. Св. 1., с. 38; ТИБИ, т. 5, с. 7; 
Стоjановски, А. Цит. съч., 48–49; Мутафчиева, В. Към въпроса..., с. 251.

96 Това мнение е изразено от Б. Цветкова в предговора към т. 5 от „Турски извори за българ-
ската история“, в който са публикувани редица важни документи за войнушката институция (вж. 
ТИБИ, т. 5, с. 7).

97 Стоjановски, А. Цит съч., с. 49, бел. 178.
98 Неустановено.
99 BOA, TD 26, 155–158. Макар че приходите от ленното владение на Хамза бей са с размер 

на зиамет, в регистъра от 1489/90 г. е записано, че споменатият войнушки санджакбей владее 
тимар.

100 Ковачев, Р. Опис на Никополския санджак от 80-те години на ХV век. С., 1997, 164–165.
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може да се констатира, наличната информация е от различни периоди и не покри-
ва всички територии с войнушко население, тя не може да докаже категорично, че 
през ХV в. войнушките санджаци/санджакбейове са били повече от един. 

От началото на ХVІ в. е още по-трудно да се говори за множество войнуш-
ки санджаци, респективно – войнушки санджакбейове. Напротив, османските 
регистри показват по-скоро обратното. В съкратения опис на Кюстендилския 
санджак от 1519 г. например не откриваме служебно владение на войнушки 
санджакбей. Отбелязани са само тимарите на местните войнушки сераскери, 
което подсказва, че може би тогава там вече не е съществувал отделен войнуш-
ки санджак, дори той да е бил реалност в един по-ранен период101. Не разпола-
гаме със сведения за владения на войнушки санджакбейове и на територията 
на Никополския и Софийския санджак – това поне показват подробните описи 
от 1516, 1545 г.102 и 1525/26 г.103 Със сигурност обаче към 20-те години на ХVІ 
в. войнуците от държавните конюшни, чиято служба била запазена, вече биват 
обединени организационно в един-единствен войнушки санджак. За това твър-
дение разполагаме с категорични доказателства. Откриваме ги, на първо място, 
в един публикуван османски документ – списък на провинциалните управители 
в Османската империя от 1527 г. В него освен „обикновените“ санджаци, обо-
собени по териториален критерий, фигурират и няколко, формирани на „кор-
поративен“ принцип. Сред последните, наред със санджака на мюселемите от 
Къзълджа и с този на циганите, е отбелязан и единственият войнушки санджак, 
начело на който по онова време, както личи от списъка, стоял някой си Неби 
бей104. Наличието само на един войнушки санджак се потвърждава и от някои 
сведения в кануннамето на Айни Али от началото на ХVІІ в. По-конкретно, в 
съдържащия се там списък с доходите на провинциалните управители на еялета 
румили са представени не само хасовете на санджакбеевйоте, но и зиаметите на 
няколко юрушки началници, както и зиаметът на единствения войнушки начал-
ник – войнукбея, който получавал малко над 80 хиляди акчета приход105. 

разбира се, информацията от кануннамето на Айни Али е известна отдавна 
на нашите учени. Но повечето от тях, както видяхме, изразяват мнението, че 
войнушкият бей бил началник от по-висок ранг, обединяващ под командването 
си множеството войнушки санджаци. Това убеждение вероятно е и основната 
причина българските изследователи да не достигнат до заключението, че от 20-
те години на ХVІ в., когато се отменя службата на голяма част от войнуците от 
западните части от Балканите106, войнушкият санджак вече бил само един. В 

101 BOA, TD 74.
102 BOA, Maliyeden Mudevver, № 11; ВОА, TD 416 (подробни регистри на Никополския 

санджак).
103 ВОА, TD 130 (подробен регистър на Софийския санджак).
104 Kunt, M. The Sultan`s Servants. The Transformation of Ottoman provincial Government 

(1550–1650), New York, 1983, p. 105, 110.
105 По-точно 80 350 акчета (ТИИПБЗ, т. 1, с. 106).
106 Срв. напр. сведения за отменени войнуци на територията на Кюстендилски санджак в: 

TD 167, s. 181,191, 199, 204, 20–210.
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изследването си, посветено на българските войнуци, които служели в държав-
ните конюшни, я. Ерджан коригира тази грешка и представя организационната 
структура на провинциалната войнушка организация в малко по-различен вид 
от този, който беше популярен доскоро:   

      Войнушки санджакбей или войнукбей
                    ↓
                   Черибашии или сераскери
                    ↓ 
                       Лагатори и примикюри
                    ↓ 

    Дежурни войнуци (тези, които отиват по служба през годината) 
                    ↓
                         Ямаци.
                    ↓

     Зеваид– войнуци (войнуци в повече, войнушка резерва) 107

 
Съпоставяйки различни документи на централната власт, издадени във 

връзка с войнушката организация, я. Ерджан убедително обосновава тезата, че 
термините войнукбей и войнушки санджакбей (мир-и лива) всъщност били си-
нонимични и обозначавали едно и също длъжностно лице – върховния войнуш-
ки началник, който стоял начело на единствения войнушки санджак108. Склон-
ни сме да се съгласим с мнението на турския историк – още повече, че то се 
потвърждава съвсем категорично и от „нашия“ войнушки регистър от 1528/29 г. 
В самия край на този документ са отбелязани всички висши длъжностни лица 
от двореца и армията, които по време на военен поход или в мирно време разпо-
лагали с определен брой войнуци, разпределени да обгрижват личните им коне. 
Симптоматично е, че във въпросния списък фигурира само един войнушки 
санджакбей („мир-и лива-и войнуган“), на персонална служба при когото били 
зачислени двама войнуци109. Това, струва ни се, всъщност е и най-солидният ар-

107 Еrcan, Y. Op. cit., s. 73.
108  Ерджан, по-точно, сравнява два султански фермана от 70-те години на ХVІ в. Първият, 

от 1571 г., е адресиран до кадиите на Филибе, Татар Пазарджик и до войнушкия санджакбей 
Хюсеин бей, а вторият, от 1575 г. – отново до кадията на Филибе и до същия Хюсеин бей, но 
вече наречен „войнук бей“. Именно фактът, че едно и също лице е титулувано и като„войнушки 
санджакбей“, и като „войнукбей“ дава основание на турския историк да направи заключението 
за идентичността на двете длъжности (Ibidem, s. 58). Впрочем, тезата за идентичността на двете 
длъжности, а съответно – и за наличието само на един войнушки санджак в румелия през ХVІ в., 
е изказана десетилетия по-рано от Бр. Джурджев. Югославският историк обаче я аргументира по 
друг начин. Той се позовава на записките, съставени през 1534 г. от секретаря на венецианския 
посланик в Цариград – Бенедето рамберти, в които между другото се споменава „санджака Вой-
нук“. Според Джурджев това сведение доказва, че по времето на султан Сюлейман І Законодател 
всички войнуци от румелия образували един-единствен санджак (срв. Ћурђев, Б. Цит. съч., с. 102, 
бел. 168). 

109 TD 151, s. 388. Тези данни се потвърждават и в съкратения регистър от 1530 г., в който 
вероятно е използвана информацията от направения година по-рано войнушки опис (Вж.: TD 
370, s. 370 ).
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гумент в полза на тезата, че от 20-те години на ХVІ в. войнушкият санджакбей 
в румелия е бил само един.

 Подробният опис на войнуците от 1528/29 г. разкрива още, че войнушкият 
санджакбей имал на свое пряко подчинение редовните войнуци от казите Фили-
бе, Пазарджик, Самоков, ямбол, Силистра и Одрин (общо 1038 души)110. Вед-
нага прави впечатление липсата на черибашии в гореспоменатите райони. Тя се 
констатира при прегледа не само на описа от 1528/29 г., но и на друг един малко 
по-ранен публикуван опис на войнуци от Пловдивско и Пазарджишко111, който 
въз основа на съпоставка на съдържанието му с това на регистъра от 1528/29 г. 
можем със сигурност да датираме към началото на ХVІ в.112 липсата на чери-
башии в казите, в които войнуците се намирали под директното командване на 
войнушкия санджакбей, иде сякаш да потвърди едно твърде любопитно сведе-
ние на Али Чауш, според което във войнушката организация имало два билюка: 
единият – обикновен, подчинен на черибашиите, а другият – дворцови, подчи-
нен на върховния войнушки началник (т.е. на войнушкия санджакбей)113. Налага 
се, следователно, изводът, че войнуците от Филибе, Пазарджик и другите изре-
дени по-горе региони били част именно от този втори „дворцов“ билюк, който се 
командвал непосредствено от войнушкия санджакбей. Очевидно включените в 
дворцовия билюк, както подсказва и името му, били ангажирани в обслужването 
на конете на султана и на неговото обкръжение. Впрочем, непосредствената под-
чиненост на войнуците от днешна Централна и Югоизточна България на вой-
нукбея през първата половина на ХVІ в. едва ли може да се разглежда като ня-
каква случайност. Нека припомним, че според османската летописна традиция 
самата войнушка институция била учредена от втория бейлербей на румелия 
Тимурташ бей около 1376/77 г.114 – т.е. по време, когато османското завоевание на 
българските земи още не било приключило, като до онзи момент нашественици-
те били сложили ръка само върху източните и централни дялове на Тракия. Това 
ни кара да мислим, че практическото изграждане на институцията стартирало 
точно в земите около Филибе и близко разположените до него райони на днешна 
Южна България като ямболско, Старозагорско и Пазарджишко, и че този факт 
оставил своя отпечатък върху вътрешната организация на войнушкия санджак 
през първата половина на ХVІ в., което се изразило в запазването на прекия кон-
трол на войнушкия бей върху служещите от споменатите територии115.

110 TD 151, 381–382.
111 ТИБИ, т. 5, 186–196. 
112 Подробна аргументация за по-точната датировка на този публикуван регистър, който 

издателите му отнасят най-общо към ХVІ в., вж. у: Йорданов, К. Нови сведения за войнуците в 
Панагюрище и Панагюрския край през ХV–ХVІ век (под печат).

113 ТИИПБЗ. т. 1, с. 217.
114 Калицин, М. Корона на историите на ходжа Сеаддедин. В. Търново, 2000, с. 195.
115 Коректно е да подчертаем обаче, че през втората половина на ХVІ в. положението се про-

меня, като войнушкият бей явно започва да губи прекия контрол над непосредствено подчинени-
те му до този момент войнуци. Така например, според един публикуван фрагмент от войнушки 
регистър, съставен през 1574 г., по него време войнуците от казата Филибе вече били подчинени 
на сераскера Али (срв. Грозданова, Е., С. Андреев. Българите през ХVІ век. По документи от 
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От пряко подчинените си войнуци войнушкият санджакбей, както сочат ос-
манските извори, събирал като свой доход таксата гьондер акчеси (ресм-и низе). 
Но от тях той получавал тази такса в размер по-голям от обичайния за войнуците 
от другите райони (където, между другото, същата такса била събирана в полза 
на държавната хазна или на султанските хасове)116. За войнуците от Пловдивско и 
Пазарджишко например през 1489 г. индивидуално дължимата стойност възлизала 
на 8 акчета117. През 1570 г. тя била увеличена на 16 акчета118, докато останалите пря-
ко подчинени на санджакбея войнуци от ямболско, Провадийско и Силистренско 
продължили да плащат по 8 акчета119. Според публикувани войнушки закони оба-
че, по същото време в останалите български региони таксата гьондер акчеси била 
по-ниска, като при това се събирала диференцирано съобразно текущите отговор-
ности на войнуците – 6 акчета се вземали от служещия за годината, а 5 акчета – от 
другите войнуци в гьондера120. Към таксите, събирани като приход на войнушкия 
санджакбей от пряко подчинените му редовни войнуци, спадали и налозите от гру-
пата бадихава, които на други места се взимали от черибашиите121. 

Освен бадихавата и гьондер акчеси от членовете на гьондерите, войнуш-
кият санджакбей прибирал още испенчето и бадихавата от зеваид-войнуците 
(резервистите) в районите, където войнушкото население му било пряко подчи-
нено122. Това законоположение виждаме приложено на практика спрямо войну-
ците от района на Филибе и Татар Пазарджик в подробния ленен опис от 1516 
г., както и в съкратения регистър за 1530 г. И двата документа сочат, че испен-
чето на зеваид-войнуците от двете южнобългарски кази съставлявало част от 
приходите на санджакбея им, докато хараджа (джизието) си те давали в полза 
на владетелската хазна123. Според съкратения опис от 1530 г. от 295-те домакин-

наши и чужди архиви. С., 1986, с. 66). Според регистъра на тимари и зиамети от 1570 г. пък, в 
едно от селищата на Одринската каза, населено с ортакчии, бил регистриран войнушкият чериба-
шия Мустафа (син на) Муса, който получавал като част от приходите си 15 килета от реколтата, 
произведена от местните ортакчии (TD 494, s. 113). Тези данни недвусмислено показват присъст-
вието на войнушки черибашии в казите Филибе и Одрин през 70-те години на ХVІ в.

116 ТИИПБЗ. т. 1, 280; 286.
117 TD 26, s. 157.
118 TD 494, s. 686.
119 Ibidem.
120 ТИИПБЗ, т. 1, с. 286.
121 Пак там, с. 279.
122 Според един недатиран войнушки закон испенчето на зеваид– войнуците, подчинени 

на санджакбея на войнуците във Филибе, се събирало от самия него, докато испенчето на зе-
ваид-войнуците от района София и Шехиркьой отивало в полза на местните спахии. резервисти-
те от останалите райони, сочи същият източник, плащали харадж и испенче в полза на държавно-
то съкровище (ТИИПБЗ, т. 1, с. 279). Според друг един закон – този за войнуците от Никополския 
и Силистренския санджак от 1570 г., испенчето на зеваид-войнуците от Силистренския санджак, 
които били пряко подчинени на войнукбея, се събирало като негов приход, докато испенчето на 
зеваидите от Никополския санджак се прибирало от зеваид-емините за държавната хазна ( вж. 
ТИИПБЗ, т. 1, с. 287 ).

123  TD 77, s. 805; TD 370, s. 96. В оригиналния текст е записано, че хараджа си зеваид-вой-
нуците дават на владетеля (худавендгяр – от перс., владетел, господар ).
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ства зеваид-войнуци от Пловдивско и Пазарджишко като испенче в полза на 
войнушкия санджакбей се събирала сумата от 7500 акчета124. 

Друга част от приходите на войнушкия санджакбей, по данни от осман-
ските описи за 1529/1530 и 1570 г., се формирала чрез изплащаната му глобална 
сума (кесим) от страна на неговите ямаци. Това била особена категория войну-
ци, наброяваща общо 51 души, която е регистрирана единствено в казата Фи-
либе (изключение правят само 5-ма записани във войнушкия опис от 1528/29 
г. ямаци от „самия Одрин“)125. Според съкратения опис от 1530 г. сумата, която 
всеки един от ямаците изплащал като кесим, възлизала на 216 акчета, като общо 
били събрани 11 016 акчета126. През 1570 г. ямаците на войнушкия санджакбей 
в Пловдивско отново са 51 човека, като е запазена и величината на изисквания 
от тях кесим – по 216 акчета от човек127. 

Констатацията, която можем да направим въз основа на всички тези све-
дения е, че събиранията в полза на войнушкия санджакбей си останали фикси-
рани и с непроменен размер в течение на цяло едно столетие. Това, между дру-
гото, се доказва и от факта, че според публикувания списък на провинциалните 
управители от 1527 г. войнушкият санджакбей Неби получавал 80 хил. акчета 
– точно толкова, колкото получавал войнушкият бей и в началото на ХVІІ в. 
според законника на Айни Али128. Това вероятно може да се приеме и като една 
косвена индикация, че с течение на времето институцията постепенно започва 
да губи важното си значение. 

Къде резидирал войнушкият санджакбей? Наличието на негови ямаци 
единствено в района на Филибе е сериозен аргумент в полза на становището, че 
може би именно този тракийски град е бил седалището на ръководителя на вой-
нушкия санджак в румелия. Като допълнително косвено доказателство в тази 
посока може да се смята и споменаването в един от войнушките закони на вой-
нушкия санджакбей „във Филибе“, който събирал испенчето от войнушките си-
нове (войнуците в повече, зеваид-войнуците) в районите, където войнуците му 
били пряко подчинени129. Това, впрочем, е и единственото пряко споменаване 
в известните ни османски документи на селище като седалище на войнушкия 
санджакбей. В полза на хипотезата за Филибе като резиденция на войнушкия 
бей говори още фактът, че в края на ХVІІ в., според един аваризки регистър 
от 1695 г., в града отново живеел войнушки санджакбей (мирлива-и войнук) 
– някой си Юмер бей, син на Искендер. В същия регистър бил записан и него-

124 TD 370, s. 96.
125 TD 151, 383– 386. Категорията на ямаците на войнушкия санджакбей има своя аналог 

с ямаците на юрушките субашии, които също плащали определена сума за издръжката на своя 
началник (срв. Кальонски, А. Юруците. С., 2007, с. 145).

126 TD 370, s. 96.
127 TD 494, 678–683.
128 Kunt, M. Op. cit., p. 105, 110. Срв. ТИИПБЗ. т. 1, с. 106.
129 Гълъбов, Г. Османотурски извори за българската история. Свезка 3. Три стари зако-

на и други османотурски документи относно войниганите. – ГСУ–ИФФ, 1942–1943, с. 22, 24; 
ТИИПБЗ, т. 1, с. 279; ТИБИ, т. 5, с. 35.
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вият писар (кятиб-и мир-и войнук)130. Наличието в града на големи „държавни 
конюшни“, за които съобщават чуждите пътешественици и дипломати, също 
подкрепя предположението за Филибе като войнушка „столица“. Преминалият 
оттук през 1530 г. Бенедикт Курипешич например казва, че конюшните били 
построени от тогавашния велик везир Ибрахим паша и ги описва като „голям 
четириъгълен обор“, в който можели да се поберат 800 коня131. За „конюшните 
на Турчина“ във „Филипопол“ говори и преминалият оттук през 1567 г. венеци-
ански посланик Марино ди Кавали.132 Според по-късни свидетелства от ХVІІ в. 
в държавните обори на Филибе се отглеждали също и около 5–6 хил. камили, 
които били използвани във военните походи за превоз на товари133.

 Въпреки важното място на войнушкия санджакбей в управлението на вой-
нушката организация, не разполагаме с много информация за лицата, заемали 
този висш ръководен чин през ХV-ХVІ в. Все пак, сред публикуваните осман-
ски документи могат да се намерят някои, които хвърлят известна светлина вър-
ху стила и начина на живот на войнушките бейове. Така например в прочутия 
опис на истанбулските вакъфи от 1546 г. се споменава името на вече покой-
ния Сюджаюддин бей, който учредил вакъф за издръжката на месджид (малка 
джамия), начално религиозно училище (мектеб) и по-голяма джамия в Чорлу, 
както и на начално религиозно училище в Одрин. Интересен детайл е, че във 
вакъфския регистър Сюджаюддин бей фигурира като „син на Абдуллах“ – още 
едно доказателство, че висшите войнушки офицери произхождали от средите 
на новопомюсюлманчените134.

Друг войнушки санджакбей от този ранен период, за когото разполагаме 
с частични сведения, е някой си Синан бей. Към 1553 г. той вече бил покойник 

130 Gökçe, T. 1695 Tarihli Mufassal Avâriz Defterine Göre Filibe Kazâsında Nüfus ve Yerleşme 
Düzeni. – Tarih Incelemeleri Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, Dec. 2007, s. 72

131 Немски и австрийски пътеписи за Балканите (ХV–ХVІ век.). Подбор и коментар М. Йо-
нов, С., 1979, с. 147.

132 Данова, П. Марино Кавали: един венециански дипломат между Изтока и Запада в ев-
ропейската политика от ХVІ век. – В: Проблемът Изток–Запад. България и Балканите. Съст. Т. 
Стоилова, В. Атанасова, П. Димитрова, В. Аргирова, С., 2006, с. 41.

133 Вж. напр. Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVІІ век. 
Прев. от турски Д. Г. Гаджанов. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество 
в София, LXX (г. ХХІ ), св. 7–8, 1909, 639 –724., с. 690; Вж. също: Английски пътеписи за Бал-
каните. Увод, състав. и коментар М. Тодорова. С., 1987, с. 96. Ако съдим от едно проучване на С. 
Фаруки, наличието още през ХVІ в. на държавни обори във Филибе изглежда било едно голямо 
изключение, което още веднъж иде да потвърди значимостта на града като войнушки център. 
Според изследователката в провинциалните османски градове по онова време най-често липсва-
ли нарочни сгради за „държавните камили” (miri deve). Ето защо при необходимост животните 
били приютявани в местните ханове – за голямо неудоволствие на ханджиите, които губели кли-
енти и приходи. Чак по времето на Мурад ІV (1623–1640) започнало строителство на нови ханове, 
със специално изградени обори към тях (Faroqhi, S. Camels, Wagons, and the Ottoman State in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries. – In:  Faroqhi, S. Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman 
Empire. Variorum Reprints, London, 1986, X, p. 527).

134 Barkan, Ö., E. Ayverdi. Istanbul Vakıfları Tahrir Defteri  953  (1546) Tarihli. Istanbul, 1970, 
s. 195.
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и оставил значително наследство на обща стойност най-малко 95 хил. акчета, 
което било надлежно описано в регистъра на наследствата (тереке-дефтер) на 
одринските военни135. Наследственият опис красноречиво говори за пряката ан-
гажираност на Синан бей със службата в конюшните. Както показва описът, 
беят бил собственик на 2 коня, 6 впрегатни коня (bârgiran), 5 жребци и 3 камили, 
оценени общо на 47865 акчета, което се равнява на половината от наследството. 
Освен това сред вещите на санджакбея се откриват много конски принадлеж-
ности – 16 седла, токи и такъми за седло, 3 давулбаза (малък барабан, окачван 
на седлото), 10 юзди, камшик, 14 наметала и покривала за кон, различни видове 
подкови, оглавници и др., както и пособия, свързани с камилите – кошове за 
камили, чували за камили и др.136 Подобни вещи дават основание да предпо-
ложим, че Синан е изпълнявал сравнително дълго задълженията на войнушки 
санджакбей, и че това е оставило своята видима следа върху материалния му 
бит. Бихме могли дори да допуснем, че той е служил в рамките на войнушката 
институция и преди да получи високия си пост. Като имаме предвид казаното от 
Али Чауш за доста „затворения“ характер на висшата войнушка йерархия, мал-
ка е вероятността Синан бей да е произхождал от средите на самите български 
войнуци. Възможно е обаче на младини той да е бил изпратен като черибашия в 
някой район от българските земи и по този начин да се е свързал трайно с бита 
и нравите на своите преки подчинени. За сравнително високото обществено 
положение, което придобил войнукбеят Синан, изкачвайки се по йерархиче-
ската стълбица, свидетелстват притежаваните от него 6 роби и 1 робиня на име 
Хасна137. Друга съществена част от наследството на Синан бей представляват 
оръжията и някои други принадлежности, които се използвали при военен по-
ход: 3 саби, 3 брадвички, 2 боздугана, ризница, 2 нови лъка, стрели, върхове на 
стрели, колчани, торба за пушка и палатки138. Те, на свой ред, свидетелстват, че в 
качеството си на войнушки санджакбей Синан не само предвождал подчинените 
си войнуци по време на поход, но и активно участвал в бойните действия. Веро-
ятно, когато потеглял на поход, той контролирал и работата на пряко подчинените 
му дежурни войнуци от района на казите Филибе, Татар Пазарджик, ямбол и 
Одрин (346 на брой, както научаваме от войнушкия дефтер от 1528/29 г.)139. За 
личните коне на санджакбея, както вече посочихме, се грижели двама специал-

135 Наследственият опис на Синан бей, както изглежда, е недовършен, така че наследството 
му може и да е било по-голямо. Срв. Barkan, Ö. Edirne Askeri Kassamı`na Ait Tereke Defterleri 
(1545–1659). Türk Tarih Kurumu Belgeler. Türk Tarih Belgeleri Dergisi., C. ІІІ, 5–6, Ankara, 1968, 
116–119.

136 Ibidem.
137 Ibidem, 116–117, 119.
138 Ibidem, 116–119. Подобно въоръжение са имали може би  и подчинените на войнукбея 

редови войнуци. Както знаем, в края на ХV и първата половина на ХVІ в. т. нар. джебелю войну-
ци със сигурност участвали във военните действия. Кара войнуците от обоза вероятно също не са 
били беззащитни наблюдатели на битките около тях. Понякога в течение на едно сражение обозът 
бил обект на нападения. Поради това всички войнуци, макар и натоварени главно с черната рабо-
та, е трябвало да са въоръжени и годни за участие в бой.

139 TD 151, s. 382.
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но разпределени за тази служба войнуци. Сред своите подчинени войнушкият 
санджакбей се откроявал по украсената си с пера чалма и символа на своята 
длъжност – байрак с една конска опашка140. 

Коментирайки накратко наследствения опис на войнушкия санджакбей 
Синан, Метин Кунт изтъква, че „този пост бил вероятно най-ниският в листата 
на провинциалните управители, което означава или че Синан бей е починал 
много млад, или че е прекарал по-голямата част от кариерата си преди на стане 
войнушки командир на по-ниски позиции“141. И все пак, това далеч не бил чак 
толкова незначителен пост, понеже едно повишение можело директно да изведе 
войнушкия бей до поста Малък мирахор или дори направо до Голям мирахор142. 

4. Двамата мирахори и техните кетхуди
Докато войнушкият санджакбей оглавявал провинциалната организация на 

войнуците в румелия, началниците на Голямата и Малката султански конюшни 
в столицата – Големият (мирахор-и бюзюрг)143 и Малкият мирахор (мирахор-и 
кючюк)144 стояли на най-високия връх в служебната пирамида на войнушката 
институция в столицата. Длъжността на мирахора като „главен конюх“ очевид-
но имала своите близки аналози в средновековна Византия и България145. На-
вярно обаче османците я заимствали не пряко от православния свят, а по-скоро 
от селджуките, при които тази длъжност също била застъпена146.

Изглежда в по-ранния етап от историята на османската държава все още 
имало само един мирахор, но по времето на султан Мехмед ІІ те вече били два-
ма147. Тези двама мирахори, които, като повечето висши военни в Османската 

140 Знамената и конските опашки били символ на владетелския суверенитет. При назначе-
нието си всеки провинциален управител получавал знаме и конска опашка от пазителя на султан-
ските знамена и държавни символи – мир-и алема (Вж.: Иналджък, Х. Османската империя..., с. 
84 ). Още Иречек, който  черпи сведенията си от  трудовете на големия австрийски ориенталист 
Й. фон Хамер, отбелязва, че войнушките бейове носели „щъркелово перо на чалмата и байрак с 
една конска опашка” (Иречек, К. Пътувания по България. С., 1974, с. 408).

141 Кunt, M. Op. cit., p. 53. 
142 Ercan, Y. Op. cit., s. 57.
143 Синонимични термини: мирахор-и еввел (Първи мирахор); бюуюк мирахор (Голям ми-

рахор).
144  Синонимично: мирахор–и сани (Втори мирахор).
145 Сходна била например длъжността „велик комис на царските обори“, регистрирана в 

средновековна България през ХІІІ–ХІV в., която, от своя страна, била заета от една по-ранна ви-
зантийска институция – κόμης του σταύλου (Вж.: Билярски, И. Цит. съч.., 181–185).

146 Bosworth, C. E. Saldjukids. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. VIII, p. 936.
147 ТИИПБЗ, т. 1, с. 12. Срв. „Канун-наме“ Мехмеда ІІ Фатиха о военно-административной 

и гражданской бюрократии Османской империи в ХV в. Пер. р. И. Керим-заде. – В: Османская 
империя. Государственная власть и социально-политическая структура. Москва, 1990, с. 82. Само 
за пълнота тук ще отбележим, че в ранния период на империята, когато съществувала практиката 
навършилите пълнолетие султански синове да бъдат изпращани в провинциите и да поддържат 
там свои миниатюрни дворове по подобие на султанския двор, сред техните служители също 
фигурирал мирахор (Вж.: Peirce, L. P. The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman 
Empire. Oxford University Press, 1993, p. 46.) Длъжност със същото название имало и в свитите 
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империя, идвали от средите на султановите роби („кул“), се водели на длъж-
ност към Външната служба при двореца („Бирун“). За разлика от свързаната с 
дворцовия живот и личното обслужване на владетеля Вътрешна служба („Ен-
дерун“), Бирунът обхващал всички звена, поддържащи връзките на султана с 
външния свят. Големият мирахор се числял към офицерите от най-висок ранг 
в Бируна, известни още и като „аги на стремето“ (рикяб/юзенги агалар) заради 
привилегията да яздят редом със султана по време на празнични церемонии и 
военен поход148. Това били едни от най-важните сановници в империята, част от 
непосредствения антураж на владетеля (в тази връзка е интересно да се знае, че 
терминът „рикяб“ се използвал не само в буквалното му значение на стреме, но 
и за обозначаване на височайшето присъствие на султана, както и като синоним 
на самата върховна власт)149. Външен израз на близостта на Големия мирахор до 
владетелската особа било почетното му задължение да помага на султана да се 
качи на коня си, като държи вътрешното стреме (ич рикяб)150.

В Османската империя Големият мирахор ръководел административно 
всички държавни конюшни, пасищата и обслужващия ги персонал. Негова 
била и грижата за надзора на всички свързани с конюшните дейности вътре 
и извън двореца. Той командвал множество коняри, мулетари, камилари, ве-
теринарни лекари, както и цяла „армия“ занаятчии – ковачи, седлари и пр. 
През 1540 г. служещите в конюшните наброявали 2080 души, като техният 
брой постепенно нараствал, за да достигне 4322 в началото на ХVІІ в.151 Под 
командването на Големия мирахор попадали и пристигащите всяка година в 
столицата провинциални войнуци, които идвали да изпълнят дежурството си 
в държавните конюшни. Според данните на войнушкия регистър от 1528/29 г., 

на провинциалните бейлербейове. В един дефтер с наследства на истанбулски военни от края на 
ХV – началото на ХVІІ в. например се споменава някой си Мехмед ага, син на Абдуллах, който 
бил мирахор на предишния босненски бейлербей Ибрахим паша (Öztürk, S. Askeri Kassama Ait 
Onyedinci Asır Istanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil). Istanbul, 1995, s. 442). Тези „вто-
ростепенни“ мирахори обаче тук естествено не стоят на нашето внимание.

148 През различните епохи броят на „агите на стремето“ се променял. Според кануннамето 
на Мехмед ІІ към „агите на стремето“ се числяли агата на еничарите, мир-и алемът (султанският 
знаменосец), капъджъбашията, помощникът му – кехаята при Портата (кападжълар кетхудасъ), 
двамата мирахори, чакърджъбашията (главен соколар и върховен началник на доганджийската 
институция), чашнигирбашията (главен дегустатор и отговорник за сервирането на храната по 
време на официалните приеми и заседанията на Дивана), шестимата аги на отделните бюлюци, 
чавушбашията, джебеджибашията и топчибашията (Deny, J. Rikab. – Encyclopaedia of Islam, Vol.
VIII, p. 528; Gibb, H. A. R., H. Bowen. Islamic Society and the West. A Study of the Impact of Western 
Civilization on Moslem Culture in the Near East. Vol. 1. London, 1950, p. 83; 346–347). През ХVІІІ 
в., вероятно по време на управлението на Ахмед ІІІ (1703–1730), ранга си като „аги на стремето“ 
загубили кападжъбашията, чакарджъбашията, чашнигирбашията и чавушбашията. В замяна на 
това този ранг придобил бостанджибашията. Двамата мирахори също останали сред „агите на 
стремето“ (Gibb, H. A. R., H. Bowen. Op. cit, 346–355).

149 Deny, J. Op. сit, p. 528.
150 Ibidem.
151 Иналджък, Х. Османската империя..., с. 84; Венщейн, Ж. Империята в своето величие 

(ХVI в.). – В: История на Османската империя. Под ред. на р. Мантран. С., 1999, с. 195.
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по онова време на служба към конюшните годишно били разпределяни 1882 
редовни войнуци152.

Освен за цялостното администриране на имперските конюшни, Големият 
мирахор отговарял и за т. нар. Голяма конюшня. Тя се състояла от седемнадесет 
отделни сгради, разположени до външните стени на двореца, близо до брега 
на Мраморно море, като в нея се държали около хиляда коня, използвани от 
страна на членовете на султанското обкръжение при празнични процесии или 
по време на военните походи153. Наред с това, според свидетелството на итали-
анеца Джовани Антонио Менавино, който след попадането си в османски плен 
прекарал дълги години като ичоглан в двореца на Баязид ІІ, Големият мирахор 
носел отговорност и за личните коне на султана, за които се грижели 40 коня-
ри154. Данните от войнушкия регистър за 1528/29 г. потвърждават написаното 
от Менавино и отхвърлят категорично твърденията на някои днешни автори, 
че личната султанска конюшня („хас-и ахор“) в двореца Топкапъ, в която се 
гледали най-отбраните коне на владетеля (между 20–30 и 40–50 на брой спо-
ред оценката на различни наблюдатели), се завеждала от Малкия мирахор155. От 
този документ става ясно, че отговорността за султанските коне, както и за тези 
на царедворците, падала именно върху Големия мирахор чрез подведомствени-
те му войнуци, които били разпределени на служба в съответните отделения 
на дворцовите конюшни. В т.нар. вътрешна конюшня на двореца служели 105 
войнуци156, а към външната – 718157. Една група от служещите във външната 
конюшня, състояща се от 266 души, имала задължението да обгрижва конете 
на великия везир Ибрахим паша, втория и третия везир – пашите Аяс и Касъм, 
както и на офицерите от външната дворцова служба158. В текста, предхождащ 
списъка на разпределените във външното отделение на дворцовата конюшня 
войнуци, се споменава и за група войнуци, грижещи се за покрити с черно 
покривало коне (kara çullu atlar). Вероятно това са били най-добрите коне от 
външното отделение на дворцовата конюшня. За тях в мирно време се грижели 
9 войнука, а по време на военен поход се зачислявали 12 души159. Впрочем, 

152 TD 151, s. 389.
153 Мurphey, R. Mir-Akhur. – The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. VII. Leiden–New 

York, 1993, p. 88.
154 Сярова, Н. Един италианец в двора на султана. Джовани Антонио Менавино – Пет книги 

за нравите, обичаите и живота на турците. С., 2004, с. 298.
155 Вж. напр. Murphey, R. Op. cit , p. 88. 
156 TD 151, s. 387; TD 370, s. 369.
157 Ibidem. Външното и вътрешното отделение на дворцовите конюшни се управляват имен-

но от Големия мирахор, тъй като в този списък на рапределените по служба в столичните ко-
нюшни войнуци ясно е записано, че Малкият мирахор управлява конюшнята с впрегатните коне 
(bargiran) – вж. бел. 232. Като допълнително доказателство за тази теза служи фактът, че 10 души 
от разпределените към външното отделение на дворцовата конюшня войнуци се грижат за конете 
на своя началник – Големия мирахор. За личните коне на Малкия мирахор се грижат 8 войнуци, 
разпределени на служба към конюшнята за впрегатни коне (bargiran), която била под неговите 
разпореждания (срв. TD 151, s. 388).

158 TD 151, s. 388; TD 370, s. 371.
159 TD 151, s. 387; TD 370, s. 369.
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към личната султанска конюшня бил придаден и един своеобразен трезор, в 
който се съхранявали ценни конски украшения, седла и различни други такъ-
ми160. Нашият войнушки регистър показва, че през 1528/29 г. към тази хазна 
при сарачхането на дворцовата конюшня били назначени на служба четирима 
души редовни войнуци, вероятно като охрана на споменатите скъпи конски ук-
рашения161. 

Най-сетне, под ведомството на Големия мирахор се намирали още няколко 
хиляди души, пръснати из провинциите, които били заети с развъждането на 
ездитни и товарни животни. През ХVІ в. например в няколко нахии на санж-
дака Коня, провинция Караман, живеели „есб-кешан“ или „ат чекен“. Срещу 
освобождаване от определени данъци те се занимавали с отглеждането на коне 
и ежегодно снабдявали двореца с нови попълнения. Конюшни и пасбища за 
елитни коне с ангажирани в тях коневъди и гледачи имало също в Едирне, Бур-
са и Маниса162. Центровете на камиларството пък били разположени главно в 
провинциите рум (Сивас) и Халеб (в Сирия)163. 

Значимостта на мирахорската служба се предопределяла, разбира се, от 
факта, че по времето, за което говорим, сухопътните войски все още разчита-
ли в много голяма степен на животинската сила. В османските въоръжени сили 
например съотношението между конните и пехотните части до края на ХVІ в. 
възлизало на приблизително 3:1 или дори 4:1164. Армията обаче се нуждаела не 
само от ездитни животни, но и от товарен добитък, с който да се транспортира 
фуражът за бойните коне по време на поход, както и всичко останало, необхо-
димо за поддръжката и изхранването на войниците165. Ето защо значението на 
поста „мирахор“ нараствало именно по време на война. Например според лют-
фи паша – велик везир от времето на султан Сюлейман І, който след оттеглянето 
си от поста написал трактат със съвети към своите бъдещи „колеги“ – едно от 
главните задължения на Великия везир при обявяването на поход било заедно с 
Главния мирахор да проконтролира предназначените за падишаха коне, камили, 
мулета и каляски166. Приблизително същото съобщава и Менавино. Той разказва, 
че когато султанът обявял началото на похода, Големият мирахор заповядвал на 
конярите да доведат всички коне, камили и мулета, за които отговарял. Коняри-
те, около 900 души на брой, имали задължението да натоварят „личните вещи на 
султана и най-вече държавната хазна“. Друга част от тях били задължени да се 
грижат за „шатрите на господаря и на свитата му, натоварени върху камили“167.

В замяна на службата си Големият мирахор получавал солидно възнаграж-

160 Murphey, R. Op. cit., p. 88.
161 TD 151, s. 387.
162 Murphey, R. Op. cit., p. 89; За данъчното облагане на есб кешан вж. ТИИПБЗ, т. 1, с. 220.
163 Murphey, R. Op. cit., p. 89.
164 Murphey, R. Ottoman Warfare, 1500–1700. New Brunswick, Rutgers University Press, 1999, 

p. 20.
165 За организацията на военния транспорт в османската армия вж. пак там, 70–83. 
166 Срв.: лютфи паша и его трактат „Асаф-наме“. – Письменные памятники Востока. Еже-

годник 1974. Москва, 1981, с. 95. 
167 Сярова, Н. Цит. съч., с. 297.
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дение. Още в Канун-намето на Мехмед ІІ е указано, че това възнаграждение 
(„улюфе“) се равнявало на 150 акчета дневно168, което прави над 50 хиляди го-
дишно. Половин век по-късно това дневно възнаграждение явно не се промени-
ло съществено. Така например, според Менавино, по време на управлението на 
Баязид ІІ мирахорът получавал „по сто и петдесет аспри на ден и по тридесет 
хиляди аспри на година от данъци от полетата на Турция“169. 

що се отнася до Малкия мирахор, то той бил помощник на върховния на-
чалник на конюшните (т.е. – на Големия мирахор), като негова непосредстве-
на грижа били снабдяването с храна за животните и поддръжката на каруците, 
теглени от коне или друг добитък170. Освен това обаче, по думите на Менавино, 
Малкият мирахор (когото, между другото, италианецът погрешно нарича „ко-
джа мирахор башъ“) имал 500 подчинени, които се грижели за „всички коне, 
които имат по-малка стойност за Господаря“, както и за камилите и за мулетата, 
които служели за пренос на артилерията и отбранителните съоръжения171. Тези 
твърдения на Менавино отново се потвърждават от войнушкия опис, съставен 
през 1528/29 г., според който 518 редовни войнуци са разпределени на служба 
в държавните конюшни за товарни животни („ъстабл-и амире-и баргиран“), за 
която отговарял Малкият мирахор172. За доходите на Малкия мирахор Менави-
но твърди, че възлизали на „по хиляда аспри на ден“ (което вероятно е печатна 
грешка – може би авторът е имал предвид сто) и по 20 хил. аспри на година „от 
данъци от полетата на Турция“173. 

От един съдържащ се в нашия войнушки опис от 1528/29 г. кратък списък 
с бройките войнуци, които били разпределени при различни длъжностни лица 
в столицата, може да се види, че по няколко войнука били зачислени на служба 
лично при двамата мирахори. Грижа за личните коне на Големия мирахор пола-
гали десет войнуци, а други осем се грижели за конете на Малкия мирахор174. 
Извън тази бройка Големият мирахор командвал лично 1364 разпределени за 
служба войнуци, които обгрижвали конете на най-близкото султанско обкръ-
жение или работели към голямата конюшня. На Малкия мирахор пък, както 
вече споменахме, били подчинени 518 души редовни войнуци, които при прис-
тигане в столицата били зачислявани на служба в т.нар. Малка конюшня и се 
грижели за товарните и впрегатните животни, отглеждани там175.

За институцията на мирахорите засега липсват специални систематични 
проучвания. Въпреки това има достатъчно данни, от които можем да си съста-
вим сравнително добра представа за произхода и кариерното развитие на лица-
та, заемали тези висши длъжности. 

168 ТИИПБЗ, т. 1, с. 17. Срв. „Канун-наме“ Мехмеда ІІ Фатиха..., с. 89. 
169 Сярова, Н. Цит. съч., с. 297.
170 Gibb, H. A. R., H. Bowen. Op. cit., p. 83; Иналджък, Х. Османската империя..., с. 84.
171 Сярова, Н. Цит. съч., с. 298.
172 TD 151, s. 388.
173 Сярова, Н. Цит. съч., с. 298.
174 TD 151, s. 388.
175 Ibidem.
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Фактът, че поне част от мирахорите произхождали от редовете на „кул“, 
можем да илюстрираме на първо място с биографията на един от Големите ми-
рахори от ХV в. – албанеца Илияс бей. Според легендите Илияс бей бил син 
на албански свещеник, родом от Корча. След попадането си в османски плен 
той бил зачислен към личните роби на султан Мурад ІІ и помюсюлманчен. Ве-
роятно той получил свободата си през 1444 г., като награда за участието си в 
разгрома на кръстоносната армия на Владислав Варненчик и ян Хуниади176. 
По-късно Илияс се отличил и при превземането на Константинопол, заради 
което му били дарени приходите от днешната махала Имрахор (Мирахор) в Ис-
танбул. Кариерата на Илияс бей, който бил женен за Хунди хатун – дъщеря на 
дойката на султан Мехмед ІІ, достигнала своя връх по време на управлението 
на Баязид ІІ (1481–1512), когато именно той заел поста Голям мирахор177. Като 
конвертит Илияс бей явно се чувствал длъжен да демонстрира особена религи-
озна ревност. Във всеки случай той е записал името си в историята най-вече с 
това, че след завладяването на византийската столица превръща прочутия мана-
стир „Св. Йоан Предтеча“ (Студион) в джамия – т.нар. Джамия на мирахора178. 
Притежател бил на мюлкове и основател на вакъфи както в Истанбул и Едирне, 
така и в родната си Албания179. Към 1546 г., вече след смъртта му, приходите на 

176 Срв. документ на султан Мурад ІІ от 1444 г. за освобождаване на роби, сред които фи-
гурира и някой си „Иляс, син на Абдуллах, получил името си от Чакърджи Иляс, мюсюлманин, 
по произход албанец“. Този волноотпущенец, както изглежда, е идентичен с по-сетнешния ми-
рахор Илияс бей (Иналджък, Х. Приложения. – В: Иналджък, Х. Епохата на султан Мехмед ІІ..., 
268–270).

177 Повече за Илияс бей вж. у: Еgro, D. Islam in the Albanian Lands (XVth–XVIIth century). – In: 
Religion und Kultur im Albanisch-sprachigen Südosteuropa. Oliver Jens Schmitt (Hrsg). Peter Lang 
GmbH, Frankfurt am Main, 2010, p. 19, note 35, и цитираната там литература.

178 Byzantine Monastic Foundation Documents. Dumbarton Oaks Studies, XXXV, vol. 1, 2000, 
p. 69. Срв. Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. Преглед на икономиче-
ските, юридическите и художествените предпоставки за българското поствизантийско изкуство 
и неговото място в развитието на изкуството на християнските Балкани, 1360/70 – 1700. С., 2002, 
с. 131.

179 Срв. напр. Мутафчиева, В Аграрните отношения в Османската империя през ХV–ХVІІ 
век. – В: Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история, с. 116; Radushev, E., S. Iva-
nova, R. Kovachev. Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental 
Department at the St .St. Cyril and Methodius National Library. Part 1– Registers. Sofia, 2003, № 193, 
227, 241, 253, 264, 291. Турският историк Гьокбилгин е публикувал три документа (темликнаме 
и две вакфиета), в които са описани мюлковете и вакъфите на Илиас бей. Според мюлкнамето от 
1486 г. част от мюлковите села на този Голям мирахор се намират в казата Гьоридже (срв. Gökbil-
gin, M. Op. cit., s. 426). Вакфието от 1504 г. пък сочи, че Илиас бей вакъфирал 4 села в споменатата 
каза, едно село и няколко мезри в казата Премеди, 1 хамам и 7 дюкяна в махалата Ая ланга в 
Истанбул, 1 хамам и 4 воденици в касабата яня (?) и още няколко къщи и дюкяни в истанбулската 
махала „Джамията на вакъфа“. Приходите от тези вакъфи били предназначени за издръжката на 
една джамия в Истанбул и една джамия, имарет и муалим хане в с. Пископие (?) (Ibidem, s. 427). 
Според другото вакфие от 1510 г. Илиас бей вакъфирал къщи и дюкяни в истанбулските квартали 
ланга, Мерджан ага и Галата, чиито приходи били предназначени за издръжката на джамия и 
мектеб в махалата Хаджи ресул на град Чорлу, друг мектеб в махалата Баба Хакъ на град Истанб-
ул и още един мектеб в махалата Шехабеддин паша в град Едирне (Ibidem, s. 427).
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учредения от него вакъф за издръжка на споменатата „Джамия на мирахора“, 
на още една джамия и на едно начално религиозно училище, възлизат на 44 898 
акчета180.

В османските регистри, с които работим, също попаднахме на информация 
за един Голям мирахор, но от първата половина на ХVІ в. Според войнушкия 
опис от 1528/29 г. две села с регистрирани в тях редовни войнуци – Маноле в каза 
Филибе и Черногорово в каза Пазарджик, заедно с приходите на част от населе-
нието на Чирпан, се водели мюлк на някой си Ахмед паша181. Повече за личността 
на този висш османски администратор научаваме от подробния ленен опис за 
1516 г. Съгласно първоначалната бележка на регистратора, изредените по-горе 
села, заедно с още 4 селища, били мюлк на „негово височество Ахмед ага, ми-
рахор-и бюзюрг“182. Наскоро след това, според допълнително вписани в описа 
маргинални бележки, Ахмед паша вакъфирал четири от 7-те си мюлкови селища 
– Черногорово, Маноле, Чирпан с друго име Юнд кьой, и село Умур бей183. Може 
да се каже, следователно, че Големият мирахор Ахмед ага вакъфирал мюлковете 
си години преди войнушката регистрация от 1528/29 г., но по някаква причина 
тази трансформация не била отразена във войнушкия опис. Този пропуск бил 
поправен чак в съкратения регистър от 1530 г., където споменатите села вече ко-
ректно са записани като вакъф с пояснението, че били такива още според „ста-
рия дефтер“ и че били вакъфирани от мюлкове, дадени някога на Ахмед паша от 
покойния султан Селим хан184. Всичко това показва, че кариерата на Ахмед паша 
е започнала в годините на управлението на Селим І (1512–1520), когато заради 
служебните му заслуги той бил дарен от султана с лично владение – мюлк, който 
побързал да вакъфира. Както се знае, през онази епоха това било сигурното сред-
ство, предпазващо крупните мюлк-сахиби от постоянната опасност имотите им 
да бъдат конфискувани при загуба на владетелското благоволение185. 

Длъжността на мирахора отваряла възможност за израстването на титуля-
рите и до много по-високи постове вътре и вън от двореца. Например черкези-
нът по произход Али ага, който заел поста Голям мирахор през 1597 г., впослед-
ствие бил назначен за ага на еничарите, с което станал автоматично и член на 
Дивана186. Джафер ага пък, който бил Голям мирахор за кратко време през 1604 г., 
след освобождаването на поста бил изпратен като управител първо на Етиопия, 
а после и на Йемен с титлата везир. През 1617 г. той вече станал не просто „но-
минален“, но и истински везир, член на Имперския Диван187.

180 Barkan, Ö., E. Ayverdi. Op. cit., s. 375.
181 TD 151, 338; 341; 348.
182 TD 77, s. 829.
183 Ibidem, 829–834.
184 TD 370, s. 103.
185 Мутафчиева, В. Аграрните отношения в Османската империя през Х –ХVІ в. – В: Осман-

ска социално-икономическа история. Избрани съчинения. Т. 5. Пловдив, 2008, 104–105, 141–145.
186 Dursteler, E. R.. Renegade Women: Gender, Identity, and Boundaries in the Early Modern 

Mediterranean. The John Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 20.
187 Tezcan, B. The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Mod-

ern World. Cambridge University Press, 2010, p. 112.
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* * *
В своите задачи двамата мирахори били подпомагани от специални по-

мощници. Големият мирахор имал за свой заместник и пряк отговорник по ра-
ботите в конюшните т. нар. кехая на държавните конюшни (кетхуда-и ахор). 
Макар за това длъжностно лице в специализираната литература да липсва ин-
формация, от познатите ни документи става ясно, че на тази длъжност са били 
и някои от войнушките бейове. Например споменатият вече управител на вой-
нушкия санджак през 1527 г. – Неби бей, е записан в списъка на провинциал-
ните управители в империята не само като войнушки санджакбей, но и като 
кетхуда-и ахор (кетхуда-и ъстабл-и амире)188. Въпреки това той едва ли е заемал 
двете длъжности едновременно. По-вероятно изглежда Неби бей да е служил 
в държавните конюшни като кехая преди поемането на правомощията си като 
войнушки ръководител. Към подобен извод поне ни води информацията в спо-
менатия вече списък от войнушкия регистър за 1528/29 г. на разпределени по 
служба в столицата редовни войнуци, грижещи се за личните коне на големците 
по време на военен поход или в мирно време. Освен войнушкият санджакбей и 
двамата мирахори, сред важните персони, изредени в списъка, фигурира и ке-
хаята на държавните конюшни, разполагащ с трима редовни войнуци, грижещи 
се конете му189. Следователно, не било практика дадено лице да съвместява по 
едно и също време и двете длъжности – войнушки бей и кетхуда. Това, впрочем, 
изглежда логично. Като пряк помощник на Големия мирахор, кехаята при дър-
жавните конюшни трябвало да надзирава работата на многобройните коняри 
и другите служители в конюшните по възложените им задачи. явно ставало 
въпрос за една отговорна дейност, която изисквала постоянното присъствие на 
титуляра в или в близост до столицата и султанските конюшни. Войнушкият 
санджакбей обаче, който, както се опитахме да аргументираме, най-вероятно 
резидирал във Филибе, очевидно не бил в състояние от дистанция да контроли-
ра ефективно работата на войнуците в двореца.

Малкият мирахор също имал свой пряк заместник при надзираването на 
служителите в Малката конюшня. Научаваме това отново от списъка на войну-
ците, разпределени през 1528/29 г. на служба при различни високопоставени 
особи. За конете на кехаята на Малката конюшня (кетхуда-и ъстабл-и кючюк) 
се грижели двама редовни войнуци190. Вероятно задължението на кехаята при 
Малката конюшня е било да надзирава работата на персонала и да информира 
своя пряк началник – Малкия мирахор. 

* * *
След като дотук очертахме основните ръководни нива във войнушкия кор-

пус – както в провинцията, така и в столицата, любопитно би било сега да хвър-
лим поглед върху начина, по който се е осъществявала връзката между тях. 

Веднага трябва да се каже, че документацията, с която разполагаме по този 

188 Kunt, M. Op. cit., p. 105, 110.
189 TD151, s. 388.
190 Ibidem.
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въпрос (а това са преди всичко преписи на султански фермани в кадийските си-
джили или в т.нар. мюхимме дефтери) не позволява да установим наличието на 
някакви официални канали за директен контакт между отделните управленски 
звена във войнушкия корпус – както в рамките на самата провинциална вой-
нушка организация, така и между нея и двамата мирахори в столицата. Симп-
томатично е, че липсват данни мирахорите да са имали правото самостоятелно 
да издават заповеди до войнушкия санджакбей и/или до черибашиите. липсват 
данни и за това войнушкият санджакбей да е могъл да спуска от свое име запо-
веди до стоящите под него в йерархията черибашии. Изглежда, както още преди 
години е изтъкнала В. Мутафчиева, че в османската държава „автономността“ 
на всяка организационна структура в армията и държавната администрация, 
в това число и на войнушката институция, е била твърде условна величина191. 
Всяка инициатива или заповед трябвало да бъде съгласувана с централната 
власт, като нито мирахорите, нито войнушкият санджакбей и черибашиите са 
могли да се разпореждат на своя глава. 

Нашите наблюдения показват, че повечето официални заповеди на цен-
тралната власт във връзка с войнушката организация са адресирани до кадиите 
в казите, където било регистрирано войнушко население. От своя страна кади-
ите, които по принцип в Османската империя играели ролята на „универсален“ 
административен посредник между центъра и периферията192, трябвало да ин-
формират войнушките черибашии за нарежданията на султана и да съдействат 
тези нареждания да бъдат изпълнени своевременно193. Дори и в случаите, когато 
войнушкият санджакбей или двамата мирахори сами инициирали прокарването 
на някакви мерки, те трябвало да представят това свое желание на султана, кой-
то на свой ред да изрази височайшата си воля чрез адресиран до местния кадия 
ферман194. По сходен начин се постъпвало дори и при уреждането на сравнител-

191 Мутафчиева, В. Към въпроса..., с. 251.
192 Срв. напр. Градева, Р. Кадийският съд в българските земи (ХV–ХVІІІ в.). – В: Българско-

то общество ХV–ХVІІІ век. Съст. М. радева. С., 1999, с. 170, 194; Иванова, С. Предаване на вести 
в Османската империя и управлението на поданиците й. – В: Етнически и културни пространства 
на Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Ч. 1. Миналото – исторически ракур-
си. Съст. С. Иванова. С., 2008,  с. 476.

193 Така например в една султанска заповед от декември 1565 г., адресирана до кадиите на 
Филибе и Татар Пазарджик, както и до кадиите на други кази с регистрирано войнушко населе-
ние, се нарежда кадиите да информират черибашиите за готвещия се напролет военен поход, а 
последните, от своя страна, да свикат своите подчинени според обичая преди 21 март следващата 
година (Дорев, П. Документи за българската история. Т. 3.  Документи из турските държавни ар-
хиви. С., 1940, док. № 4, 2–3; Срв. 5 Numaralı  Mühimme Defteri. Ankara, 1993, № 761). С подобно 
съдържание е и друга султанска заповед, също от декември 1565 г., адресирана до кадиите на 
София и Берковица, с която им се вменява задачата да организират изпращането на войнуците от 
своите кази за султански поход заедно с техните черибашии (Дорев, П. Цит. съч., док. № 5, с. 3; 
Срв. 5 Numaralı  Mühimme Defteri, № 793).

194 През 1580 г. например войнушкият санджакбей докладвал на султана, че някои от войну-
ците в Пловдивско се опитвали да заменят обичайното си черно облекло с друго, нерегламентира-
но. Войнушкият началник молел владетеля да утвърди с височайша заповед войнушкото облекло 
според старата традиция (Дорев, П. Цит. съч., док. № 33, с. 15)
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но рутинни за институцията организационни въпроси – например когато някой 
от двамата мирахори искал да бъдат свикани войнуци за служба в държавните 
конюшни или да се извърши нова войнушка регистрация195. Наистина, понякога 
ферманите за свикване на войнуците на служба били адресирани и до войнуш-
кия санджакбей в румелия196, а в отделни случаи – и направо до войнушките 
черибашии, като се заобикалял санджакбея197. В повечето случаи обаче редом 
с войнушките ръководители като адресати на заповедта се споменават и съ-
ответните кадии, отговарящи за казите, на чиято територия живеели редовни 
войнуци198. 

Всички тези факти за сетен път доказват, че през ХVІ в. Османската импе-
рия била централизирана държава, в която всеки един чин в армията и държав-
ната администрация бил подчинен пряко на централната власт в лицето на сул-
тана. Инициативата на черибашиите и войнушкия санджакбей се простирала 
единствено до въпросите, касаещи непосредствените им задължения, а именно 
– контрола по изпълнението на служебните обязаности на войнуците от пове-
рените им административни райони. В повечето случаи това просто означава-
ло да се приведат в изпълнение спуснатите от централната власт нареждания. 
Действително, войнушките офицери имали възможност да издават заповеди за 
наказване на провинили се по служба войнуци – право, което им било дадено 
от законодателството. При криминални нарушения, несвързани пряко с вой-
нушката служба обаче, като посредник при издаването на присъдата отново се 
явявал съответният кадия. Ако били засегнати интересите на лица извън вой-
нушката институция, войнушките началници също не разполагали със законови 
правомощия сами да разрешат спорните въпроси. Така например, различни сул-
тански заповеди свидетелстват, че черибашиите и войнушкият санджакбей не 
се намесвали в конфликтни ситуации, възникващи между войнуците – от една 
страна, и някои данъчни чиновници или отделни спахии – от друга страна, по 
повод събирането на данъците. Подобни конфликти били разрешавани или със 

195 През 1617 г. Малкият мирахор Хасан изпраща писмо до султана, в което моли владетеля 
да издаде заповед за извършване на нова регистрация на войнуците, подчинени на Малката ко-
нюшня в столицата. Според мирахора от известно време се появил недостиг на войнуци, тъй като 
много от записаните или измрели, или забягнали от родните си места. Поради това била издадена 
височайша заповед до кадиите на София, Шехиркьой и Берковица, в която се нареждало въпрос-
ните длъжностни лица да съдействат за успешната проверка на наличните войнуци и за тяхното 
щателно записване в регистрите (ТИИПБЗ, т. 1, с. 297).

196 Такъв е случаят с една височайша заповед от август 1567 г., с която султанът нарежда на 
войнушкия санджакбей да организира свикването на подопечните си войнуци в Одрин през зи-
мата на 1567–1568 г. Това се налагало, тъй като владетелят възнамерявал да прекара там зимните 
месеци. За обгрижването на конете и товарните животни по време на този престой били нужни по-
ловината от дежурните войнуци от Голямата и Малката конюшня (Дорев, П. Цит. съч., док. № 12).

197 Пример за подобна султанска заповед, адресирана директно до черибашиите на казите 
София, Шехиркьой и Изнепол (Трън), е един препис на ферман от 1618 г. В този ферман се нареж-
да на черибашиите да свикат по служба подчинените си войнуци, веднага щом получат заповедта 
(ТИИПБЗ, т. 1, с. 300).

198 Войнушкият началник е споменат редом с кадиите като адресат на султански заповеди за 
свикване на войнуците по служба през 1571 и 1582 г. (Дорев, П. Цит. съч., док. № 16 и 34).
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съдействието на кадията, или от самата централната власт, пред която с оплак-
ване се явявали както самите войнуци, така и техният пряк началник – чериба-
шията или войнушкият санджакбей199.

* * *
Изложените дотук данни за командния апарат на войнушката институция, 

извлечени както от подробния войнушки опис от 1528/29 г., така и от други 
документи от края на ХV-първата половина на ХVІ в., ни дават възможност да 
си съставим една по-конкретна и детайлна представа за начина, по който била 
изградена и функционирала институцията – и на провинциално, и на централно 
ниво – на един сравнително ранен етап от нейното съществуване. Ето как точно, 
според приведения по-горе изворов материал, изглеждала войнушката институ-
ция в структурно отношение към края на изследвания период: 

  
  ГОЛЯМА И МАЛКА КОНЮШНЯ ПРИ ДВОРЕЦА:
          Голям мирахор
          (Мирахор-и бюзюрг)              
         ↓                   ↓   
         ↓               Малък мирахор
         ↓              (Мирахор-и кючюк) 
        ↓                   ↓
 Кехая при държавните конюшни    Кехая на Малката конюшня
 (Кетхуда-и ахор)                   (Кетхуда-и ъстабл-и кючюк)
                 
                            ↕
         ВОЙНУШКА ИНСТИТУЦИЯ В РУМЕЛИЯ:
              Войнушки  санджакбей (Войнукбей)
              ↓        ↓                   ↓
              ↓    Черибашии (Сераскери )        ↓
              ↓    ↓       ↓                ↓
              ↓    ↓       ↓                ↓
              Лагатори    Примикюри           ↓
                         ↓                    ↓
              Войнуци начело на гьондерите   ↓
                         ↓                    ↓
                   Ямаци     Ямаци на войнукбея   

Представената по-горе схема показва онзи стадий от развитието на войнук-
лука, когато чисто военните задължения на войнуците започнали да се отменят 
и по-голямата част от войнушката маса била зачислена на служба в държавните 
конюшни. Тогава именно се формирала и окончателната организационна струк-
тура на войнушката институция в румелия. Войнуците от българските земи за-

199 ТИИПБЗ, т. 1, с. 292; 293; 5 Numaralı  Mühimme Defteri, № 69.
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пазили службата си, но преди всичко като военнопомощна част, обединени на 
корпоративен принцип в един общ войнушки санджак. Неговият санджакбей 
бил поставен в йерархията веднага след Големия мирахор, който пък отгова-
рял пред върховния господар – султанът. Всъщност обаче, независимо от чин 
и длъжност, целокупният състав на войнушкия корпус де факто и де юре бил 
подчинен именно на върховната воля на султана. Всички войнушки начални-
ци – като се започне от най-низшите ръководни кадри в провинцията, мине се 
през средния команден състав и се достигне чак до шефовете на държавните 
конюшни в столицата – били почти напълно лишени от управленско-оператив-
на самостоятелност и представлявали прости винтчета от огромния механизъм 
на османската държавна машина, която през първата половина на ХVІ в., по 
времето на султан Сюлейман І, се превърнала в средство за нови завоевания 
в Централна Европа. Интересите на централизма били подобаващо защитени 
и чрез диференцирания принцип, прилаган при подбора на кадрите за низшия 
и висшия управленски апарат на войнуците. Фактът, че до по-горните етажи 
на войнушкия „корпус“ достъп имали само мюсюлмани, и то не какви да е, а 
главно такива, идващи от средите на кул-системата, на практика свеждал до 
минимум възможностите на по-дребните командни чинове да аспирират за една 
по-висока позиция в „корпуса“. Така християнските в своето мнозинство ла-
гатори и примикюри трябвало да се задоволят със сравнително дребните при-
вилегии, отпуснати им от централната власт, без да имат шанса дори и след 
евентуално приемане на исляма да се домогнат до по-значимо място във вой-
нушката йерархия. 

И все пак, въпреки че през първата половина на ХVІ в. войнушката инсти-
туция представлявала стройна пирамида, с ясни и добре обособени йерархич-
ни нива, вътрешната организация на войнушкия санджак от този период все 
още пазела следите от най-ранния етап в историята на институцията, съвпадащ 
по време с османското завоевание на югоизточния и централния южен дял от 
днешните българските земи. Местоположението на резиденцията на войнукбея 
във Филибе, както и непосредствената подчиненост на войнуците от Централна 
Южна и Югоизточна България на войнушкия санджакбей, при отсъствието там 
на обичайния за другите региони среден офицерски кадър – черибашиите, са 
знаци, които напомнят, че първоначалното ядро на войнушкия „корпус“ било 
формирано именно в тези български територии.
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COMMAnD AnD COnTrOl Of VOynuk InsTITuTIOn 
In The BulgArIAn lAnDs unDer The OTTOMAn rule 

In The fIfTeenTh AnD sIxTeenTh CenTury; 
hIerArChICAl sTruCTure, funCTIOns AnD persOnnel sTAff 

Krastyo Yordanov

The study analyzes the statute, functions and personnel staff of voynuk command, as 
well as its distribution by local government units and settlements - mainly, according to a 
voynuk register of 1528/29. The author upholds the view that the two most inferior command 
posts, which were only occupied by Christians, had very different functions: the lagators 
were true lower commanders while the primikurs were more like intermediaries between the 
population and authority in tax collection in voynuk settlements. Thorough details are given 
about the middle and senior management staff of vоynuk institution, manned only with Mus-
lims: seraskers, voynuk sancakbey, the two mirahors and their kethuds. The research offers a 
well-grounded suggestion that to these positions only people from the ranks of the so-called 
Sultan slaves (kul) were allowed, which was an insurmountable barrier to the career develop-
ment of the lower ranks of the corps, even if they converted to Islam. This partly explains the 
insignificant percentage of Islamized people in the ranks of voynuks   

The paper discusses an important feature of the organization of vоynuk institution in the 
Bulgarian lands, traceable in the register of 1528/29. It is about the fact that while in Sofia 
and Nikopol sandzhaks a number of middle rank officers called seraskers or cheribashiyas 
were in charge of the voynuks, in Silistra Sandzak and in Filibe kaza, Tatar kaza, Pazardzhik 
kaza and Edirne kaza were no such officer appointments and the voynuks of these areas were 
directly subordinate to the voynuk sancakbey. This differentiation according to the author of 
this study corresponds to the development of the voynuk institution itself during the Ottoman 
conquest, as the voynuks of the earliest conquered territories of South and Northeast Bulgaria, 
which is where the institution was actually founded, remained under the direct command of 
the voynuk bey.

Again working on Ottoman documents from the sixteenth century, the author expresses 
the opinion that at that time there was only one voynuk sancakbey for all of Rumelia, and that 
its headquarters was in Filibe. The grounds for this assumption is the fact that in the sixteenth 
century the so called yamaks of the voynukbey came mostly from the region of Filibe as well 
as the fact that in the late seventeenth century there was a voynuk sancakbey in that city.


