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литическо развитие, ние можем найясно да проследим процесите, които
оформят османската военна машина
и я превръщат в една от най-големите
заплахи за Християнска Европа.
Еволюция или Революция?
Развитието на османската военна система постига такива ефекти, че
мнозина историци биха се изкушили
да определят като „революция“ това,
което се случва с военното развитие в
империята. До колко османската армия и нейното развитие подлежат на
революционния подход, обаче, е спорен въпрос.2 Ако обърнем по-специално внимание на градивните елементи
на османската военна система, ще видим, че голяма част от нея е взаимствана от съседни общества. Друга част е
пряко наследена от селджушко-мюсюлманската традиция, привнесена
в Анадола от Румския султанат и оформена още преди това в рамките на
мощната, но децентрализирана империя на Селджукидите.3 В последствие,
съприкосновението на османците с
европейското военно дело, както и
по-специфичните стратегически задачи, които балканската реалност им
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Въпросът за военното развитие
на Османската империя в нейния ранен период е от изключителна важност за правилното разбиране и оценяване на мащабната експанзия, реализирана от армиите на падишаха
през първите два века от съществуването на държавата. Балканските народи стават жертва на една непрекъснато
разрастваща се военна машина, чийто възможности и реални резултати
надхвърлят всичко, виждано в Европа от времето на Умаядите.1 Успехите
на османците предизвикват сериозна
паника сред европейските владетели,
която надхвърля дори страха от монголите, които върлуват в Източна и
Централна Европа половин век по-рано. Самият факт, че срещу османците
са организирани поредица от кръстоносни походи доказва, че за католическия Запад, османското нашествие на
Балканите е не по-малко сериозно от
окупирането на Божи Гроб от Селджукидите през Х век. В рамките на 226
години, османските армии покоряват
повече от 600 000 км2 в Европа, както
и над 2 000 000 км² в Азия и Африка
като по този начин превръщат империята на султана в една от най-големите държави в Новото Време. Именно
през първата половина на този дълъг,
но интензивен период на военно-по-
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поставя, водят до инкорпорирането
на редица елементи, които трансформират ранно-османската армия и й
придават един доста различен облик.
Както ще видим малко по-късно, майсторството на османските владетели и
пълководци се  корени в умението им
да комбинират и модифицират техниките на своите опоненти и съюзници,
съчетавайки ги в един своеобразен
„миш-маш“, който се оказва истинска
загадка за противниците на султана.
Загадка, която малцина от тях успяват
да разрешат успешно.
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Адаптивността и умението да се
присвоява и усвоява чуждия опит говорят за една еволюция, която в определени моменти получава по-сериозно ускорение от включването на
определени нововъведения, като например, употребата на пехота и огнестрелни оръжия. Тези нововъведения
в никакъв случай не предизвикват
революционни промени в структурата на османската армия. Проследяването
на нейното развитие
ни дава възможност да
забележим как по-старите форми на военно
дело постепенно отстъпват на по-новите,
но не и преди двете да
съжителстват в продължение на немалък
период от време.� В
този смисъл, два века
постепенен преход говорят категорично за
еволюционно развитие, стимулирано от
определени техниче-
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ски иновации – схема, която историкът Клифърд Роджърс успешно прилага по отношение на Стогодишната
война.4
Османската военна мощ в зародиш 1300-1362 г.
Зараждането на османската военна система се свързва с имената на
вторият и третият владетел на малоазийската държава – Осман I (12991326 г.) и сина му Орхан (1326-1362 г.)
Именно под тяхно управление, малкия пограничен бейлик започва да се
издига като първостепенна сила сред
държавиците, наследили стария Румски султанат. Комбинацията от умело
ръководене, отлична стратегическа
позиция и известна доза късмет довеждат до консолидирането на бейлика и издигането му в регионална сила

Османският Бейлик 1300-1362 г. В черно, границите
към 1300 г.
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За да придобием по-добра представа за значението на тези фактори,
както и тяхното влияние върху ранноосманската армия, си заслужава да им
отделим известно внимание.
Позицията на османският бейлик е от изключителна важност за понататъшното развитие на държавата.
Заемайки граничната област между
турските държави и западащата Византийска империя, бейликът има
идеална изходна позиция за водене
на т.нар. „свещени походи срещу неверниците“ или газават. Газаватът
е основно занимание на тюркските
племена още от IХ в. и се превръща в
основен начин на живот както за селджушките държави, така и за техните
наследници в Анадола. Накратко, газавата се свързва с поредица от непрестанни рейдове в територията на неверниците, чиято цел е спечелването
на чест, слава и военна плячка. Преди
всеки поход, свещените воини – гази
– се събират във войнства, обединени от една обща цел под водачеството
на харизматичен лидер, който всички
доброволно са избрали да следват и на
когото се подчиняват безпрекословно
в рамките на рейда. По този начин се
създават едни надетнически общности, доста сходни със структурата на
първите казашки войнства, дефинирани от Кристоф Виценрат с термина
personelverband.� В унисон с тази теория идва и тезата на Кемал Кафадар,
който посочва, че османския бейлик
се ражда в контекста на газавата като
обединение на воини, свързани от свещените походи, под водачеството на
поредицата харизматични лидери от

Османовата династия, без между тях
да съществува специфична етническа
връзка, както се посочва в по-старите
теории.5 Подобна културно-политическа среда се оказва идеална за проявата на индивидуална инициатива
и качества, които ранните османци
използвали с размах, за да постигнат
своите цели. Либералният подход към
покорените християнски територии и
относително плавното инкорпориране
на стратиотските погранични селища
в рамките на бейлика, вървели ръка
за ръка с военното развитие на войнството от воини-гази.� Стартиотите
представляват безценна добавка към
вече консолидиращото се войнство от
свещени воини. Двете прослойки са
воювали една срещу друга от векове и
добре познават своите силни и слаби
страни. Още повече, в една погранична
война на взаимни набези и партизански бой, двете групи воини имат сходен стил на воюване и синтеза между
тях протича без сериозни катаклизми.
Заедно с внедряването на стратиотите,
пограничната позиция на Османовия
бейлик гарантира постоянен поток от
нови воини-гази, които се стичат под
знамената на Осман и Орхан от съседните бейлици, тъй като само владенията на османците предлагат шанс за
водене на свещена война с неверниците, особено след 1330 г.
По този начин първите османски владетели си осигуряват една непрекъснато нарастваща армия от опитни авантюристи, които са склонни да следват
бея на бойното поле, в замяна на честен
дял от плячката. Тези воини са конници, въоръжени по най-разнообразен
начин, според личните си предпочи-
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в края на управлението на Орхан.
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Артистична интерпретация на османски
воини от началото на XIV век. 1)Еничар 2)
Византийски офицер 3) Воин яя
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тания и възможности. Трудно би било
да говорим за някаква стандартизация
в снаряжението или еднозначна тактика на бойното поле. Силата на ранно-османската армия идва от нейния
опит, сравнително висок морал, подхранван от религиозно-героичните
идеали на неортодоксалния анадолски ислям, както и от общия
стремеж към обогатяване, които
задържат разнообразната компания на византийски ренегати
и турски авантюристи от разпадане. С по-голяма доза сигурност може да предположим, че
газите разполагали с по няколко
ездитни коня за всеки отделен
воин. Също така, употребата на
късия кавалерийски лък като характерна черта на селджушката
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бойна техника вероятно е важен елемент от тактиката на ранните османски сили. Използването на поредица
от залпове и маневри, характерно и
за кипчаците (куманите) е отличителен белег на анадолските конни войни още от времето на Алексий I Комнин ( 1080-1118г. ).� Във всеки случай,
газите са средна или лека конница,
която не притежава тежкото въоръжение, характерно за западните рицари
или византийските катафракти.� Маневреността, възможността за бързи удари, прегрупиране и оттегляне
от бойното поле са от изключителна
важност в пресечения терен на Мала
Азия, където рицарските армии имали
ограничен успех.� Що се отнася до нападателните оръжия за близък бой, то
арсенала на газите се допълва от различни видове мечове, саби, ятагани,
секири и боздугани. Всеки воин сам
осигурява екипировката си и се грижи
за нея. Често нови оръжия се добиват
като трофеи на бойното поле или след
превземането на крепости и градове.
По този начин всякаква стандартизация във въоръжението е невъзможна, което възпрепятства налагането
на тактически схеми, базирани върху

Основни Крепости в Мала Азия и Източните Балкани
към 1362 г.
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Противно на общата за Мала
Азия картина, Осман и наследниците
му бързо осъзнават нуждата от поддържане на пехотни контингенти. Основната причина за това е промяната
в типа завоевателни походи, които бейовете започват да водят след 1320 г.
Ако в началото на XIV в., конните набези са основната форма на водене на
война, със засилването на бейлика и
неговото разрастване, се появява все
по-остра нужда от обсаждане и превземане на крепости и градове. Конниците гази са неподходящи за подобен вид дейност, ето защо Осман се обръща към създаването на един нов за
държавата род войски – пехотата. Тя
се нарича яя и се набира на доброволен принцип, подобно на газите, сред
по-бедните прослойки на завладяното
гръцко и турското население. Подобно
на газите, пехотата яя няма свое стандартизирано въоръжение, а разчита
на всеки индивид да осигури снаряжението си. За разлика от успехите на
газите, яя се оказва доста неефективна като цяло, тъй като отстъпва по качество на византийските гарнизони.
Въпреки това, поне до средата на XIV
в. този тип пехота остава единствения
използван от османците. Това не бива
да ни изненадва, тъй като поддържането на организирана, дисциплинирана и еднородна пехота изисква наличието на строга и добре функционираща администрация, която по това
време не е налична не само в Османския бейлик, но и в Европа като цяло.
Поддържането на някаква форма на
редовна пехота би струвало скъпо на
османците, а поне първоначално, тех-

ните финансови ресурси са ограничени. Раздаването на земя в замяна на
служба е добър начин за поддържане
на конницата, но издръжката на пехота от същия калибър би изисквала повече земя, отколкото османците
притежават или искат да отделят. Ето
защо, въпреки своята относителна ненадеждност, яя се задържат като основна османска пехота поне до шестото десетилетие на XIV в.
Какво тогава налага промяната в
османската пехота и армия като цяло?
През 1356 г. османците се възползват
от земетресение в Мраморно море,
което разрушава стените на Цимпе и
Галиполи и използвайки новопридобитите територии на бейлика Каресиоглу (завладян 1348 г.), прехвърлят
част от своите сили в Европа и проникват в Тракия през Галиполския
полуостров. Превземането на Каресиоглу довежда до две важни промени в
османската армия – инкорпорирането
на нови контингенти гази, които дотогава служат на местната династия и
излаза на Османския бейлик на Егейско море, което ще доведе до нови предизвикателства пред османлиите.
Но да се върнем на Цимпе. Фактът, че само щастливата случайност
позволява на османските сили да преодолеят стените, доказва, че обсадното дело е на практика несъществуващо. Изправени пред сериозните фортификации, налични на Балканите,
османците се оказват напълно неподготвени за следващият етап от своите
„свещени походи“. Орхан и сина му
Мурад бързо разбират, че има нужда
от промяна, ако искат армиите им да
запазят набраната завоевателна инер-
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различни типове конница.

75

ИСТОРИЯ
ция. Освен необходимостта от структурни промени, османските владетели ясно отчитат нуждата от опитен
командир, който да ръководи силите
им в Европа. За целта Евренос бей,
византийски ренегат, е оставен да командва османските набези в Западна
Тракия. Фактът, че Орхан, а в последствие и Мурад, оказват пълно доверие
на Евренос, само доказва либералното
отношение на османците към техните
служители, както и липсата на колебание по отношение на произхода на
даден човек, доказал своите качества.
Евренос оправдава оказаното доверие.
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Що се отнася до структурните
промени, те идват след възкачването
на Мурад на трона през 1362 г. Тяхното развитие обаче останало в сянката
на кръстоносния поход на Амадео VI
Савойски, който през 1366 г. превзема Галиполи и го връща на Византия,
откъсвайки по този начин Евренос
и силите му от османците в Анадола.
Какво се случва с Евренос и как успяват османците да се задържат на Балканите остава загадка. Нещо повече,
османците успяват да превземат Адрианопол ( Едирне ) и по този начин
да циментират присъствието си на
Балканите.
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Мурад I (1362-1389г.) - Първият османски владетел, който се титулува „султан“.

Тук сред историците възникват сериозни спорове относно точната дата на падане на града. Според
една теория, това става през 1361 г.,
като операцията е лично ръководена
от Мурад. Според друга теория, базирана на византийските извори, Адрианопол е превзет през 1369 г. от Лала
Шахин и Евренос, без Мурад, който е
отрязан от европейските си сили след
похода на Амадео. Често в България
се среща представата, че савойците
идват в Мраморно море, а после и в
Черно море, за да нападат български
пристанища в полза на византийците. Истината, вероятно, е съвсем различна. Изглежда по-логично Мурад,
като престолонаследник, да е поел
командването на европейските части
още през 1357 г. и да е ръководел операциите в Тракия. Следователно след
1359 г. османските сили преминават
към поредица от завоевания, свързани
с блокирането на Адрианопол и превземането на редица по-малки укрепления, които едва ли оказват сериозна съпротива, въпреки относителната
невъзможност на османците да водят
успешни обсади, както вече видяхме.
Така, към 1361 г. Мурад и помощниците му контролират териториите около
Адрианопол. И тук късметът идва отново на помощ. Византийският управител решава да рискува набег срещу
стесняващия се османски обръч. Последвалото сражение се оказва решаващо. Византийските сили са разбити, а
управителя бяга. Жителите на Адри-
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За османците загубата на Галиполи се оказва сериозен удар. От една
страна става ясно, че те нямат силите
сами да си върнат крепостта, от друга - армиите им са опасно разкъсани
и един решителен удар би могъл да
ги прекърши както в Европа, така и
в Азия. Мурад успява да консолидира владенията си в Мала Азия и дори
преминава в контранастъпление срещу бейлиците Саруханоглу и Караманоглу. Същевременно Евренос и Лала
Шахин успяват да задържат позициите в Европа. Нещо повече, консо-

лидирайки силите си, вероятно чрез
привличане на местни феодали и византийски стратиоти от Тракия, армията на османските гази се разраства.
Евренос извършва поредица успешни
набези в Тракия по поречието на р.
Марица, докато Лала Шахин превзема
Гюмюрджина и по този начин установява контрол върху западно-тракийското крайбрежие. Когато през 1371 г.
срещу тях най-сетне се формира коалиция, водените от Вълкашин и Углеша сили са закъснели. При Черномен,
разединената и зле дисциплинирана
християнска армия става жертва на
ветераните на Евренос и Лала Шахин,
които съкрушават сръбските деспоти
и отстраняват единствената сериозна опасност в тази част на Балканите.
Същевременно, Мурад се възползва
от поредната гражданска война във
Византия и издейства връщането на
Галиполи на османците (1376 г.). Крепостта отново е взета без обсада. Османските владения отново са свързани в едно, а Лала Шахин е обявен
за бейлербей на Румили, поставяйки
го начело на всички военни части на
Балканите.
Основите на една нова армия
1371-1421 г.
Завладяването на Тракия и консолидирането на османските владения, дава шанс на Мурад да се справи
с двата основни проблема в своята армия – контрола над газите и липсата
на качествена пехота. Първият проблем се решава чрез въвеждането на
тимарската система, която е естест-
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анопол предават града на османците
без обсада, като в замяна получават
гаранции от Мурад за неприкосновеност и възпиране на религиозното
преследване. В резултат, една от найголемите крепости на Балканите пада
в османски ръце. Мурад бърза да обяви Едирне за своя столица, но е принуден да се върне в Азия, където баща
му Орхан умира през 1362 г. Евренос и
Лала Шахин са оставени да командват
новите завоевания в Тракия. Междувременно Мурад се въвлича в поредица от междуособици в Анадола, като
дори губи Анкара през 1364 г. Именно
тук Йоан VIII Палеолог изиграва своя
коз и извиква на помощ своя братовчед Амадео, който дотогава плячкосва
Александрия заедно с кипърските рицари и хоспиталиерите. Компактната
савойска флота, снаряжена с бомбарди
навлиза в Дарданелите и без проблем
превзема Галиполи, връщайки града
на византийците. Обещанията за още
плячка карат Амадео да влезе в Черно
море и да атакува Аполония и Месемврия, след което савойците, натоварени с плячка, потеглят към дома.6
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вено продължение на раздаването на
земи срещу служба, практикувано от
Орхан и Осман преди това. Тимарската система е пряко взаимствана от византийската прония, която Палеолозите използвали, за да осигурят своите
кавалерийски части през XIII в.� Накратко, всеки конник получава земя
и дохода от нея в условно владение, в
замяна на своята служба. С парите от
своя тимар всеки тимариот трябва да
въоръжава себе си и определен брой
други придружители. По този начин
се формира гръбнака на османската
кавалерия – спахийската конница. В
добавка към тази сила се запазват и
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Артистична интерпретация на османски
войници от началото на XV век. 1)Воин яя
от Балканите 2) Спахия 3) Османски пехотинец
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акънджиите – нередовни доброволни
части, действащи на принципите на
газавата. Създаването на спахийската кавалерия дава шанс за централизиране и унифициране на османската
конница. Въпреки началните разлики
в личното въоръжение, постепенното
овладяване на по-големите градски
центрове в Анадола и на Балканите
довежда до създаване на държавна
„военна индустрия“, на базата, на която спахиите си закупуват относително
еднородно въоръжение.�
Спахиите сами по себе си не можели да бъдат гарант за стабилност.
Султаните се нуждаели от друга военна сила, такава, която да се намира
под прякото им подчинение, за да могат да упражняват директен контрол
над останалите военни и пара военни
сегменти, които формират османската държава. Именно в тази посока започва да работи първият велик везир
в османската история – Карахалил
Чандарлъ паша. Новоиздигнат администратор, който няма сериозно влияние сред военните среди на газите,
Карахалил трябва, подобно на т.нар
аристократи на робата в западните
дворове, да разчита на своята близост
до владетеля, както и на стабилната
позиция на същия този владетел. Ето
защо Чандърлъ паша се заема да създаде нов вид сила, която да се превърне в опора на централната власт. За
целта, Карахалил прибягва до правото
на султана, като върховен предводител на газавата, да получава една пета
от военната плячка (пенджик) и предлага на Мурад да изиска освен полагащите се натурални петини, и по една
пета от военнопленниците. Именно
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предлага нов подход, съгласно който
османските власти трябва да набират,
на базата на строги регулации, деца от
покореното християнско население,
да ги обучават във военното дело, преданост към владетеля и вярата и да ги
превърнат в опасни оръжия, готови да
ударят враговете на владетеля вътре
и вън от държавата. Сама по себе си,
тази практика, характеризирана като
варварска от голяма част от покорените народи, е естествено продължение
на традицията за набиране на „чужденци“, които откъснати от родината
си, се превръщат в изолиран бастион,
върху който почива авторитета на владетеля.8

Тази новосформирана военна
сила получава прозаичното име „нова
войска“ (йени чери) и скоро се оказва
фактор, с който различните фракции в
османския двор трябва да се съобразяват. Тук няма да се спираме подробно
на устройството на еничарския корпус,
но е достатъчно да кажем, че еничарите се превръщат в ядрото на османските сухопътни сили и именно тяхната
дисциплина и решителност определя
изхода от не една кампания.� Един
по-смел поглед към военната система в Европа ни навежда на мисълта,
че със своята численост, дисциплина и обучение, еничарите спокойно
могат да се разглеждат като първата
постоянна, редовна армия в Европа.
Въоръжението на еничарите, тяхното
заплащане и снабдяване се осигурява
директно от хазната, което формално
Еничари от края на XIV век, все още лековъ- ги поставя в пълна зависимост от сулоръжени, снаряжени с лъкове и саби. тана. В добавка, еничарите са със статут „кул“ (слуга, роб) на султана и се
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на базата на тези пленници, Чандърлъ
предлага на Мурад да формира корпус от верни воини, които да му послужат в борбата за централизиране
на държавата. Макар идеята да не е
нова, османците добре усвояват опита, придобит от ислямската цивилизация и доразвиват една концепция,
която е честа практика в Близкия Изток.7 Вследствие от пенджика започва
постепенното формиране на корпус
от пехотинци, който трябва да замести пехотата яя и да служи като ударна
сила в европейските кампании, където пресечения терен и множеството
крепости възпрепятстват широкото
разгръщане на кавалерията. Първоначалните резултати от новите войници
са доста разочароващи и Карахалил
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смятат за негова лична собственост.
Освен пешите еничари, с времето се
създава и корпус от конници, които са
устроени по подобие на спахиите, но
са със същия статут както еничарите,
макар и с по-висок статус в двора.17
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Въоръжението на еничарите е съчетание от стандартна пехота (копие,
меч, щит), комбинирано със стрелкови оръжия (най-вече лък). Идеята е
еничарите да могат да атакуват врага еднакво добре както от близо, така
и от разстояние. Макар задачата за
обучаване на подобна ефикасна част
да изисква време, крайният резултат
е видим в последвалите след 1396 г.
кампании и най-вече при Никопол и
Варна, където именно „новата армия“
решава изхода от сражението. Спокойно можем да кажем, че по своето
ниво на подготовка и многофункционалност, еничарите нямат еквивалент
в Европа през XIV век.
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Превръщането на Балканите в
основен османски фронт през разглеждания период довежда до сериозни изменения в начина, по който
османците провеждат своите кампании. Проникването в Тракия доказва, че Мурад не може вече да разчита на случайността, когато става дума
за превземане на крепости. Ето защо
еничарите са насочени към усвояване
на обсадното дело и именно техните
„инженерни“ услуги се оказват полезни при превземането на българските
земи и съседните им области в южна
Сърбия, Македония и Тесалия. От друга страна, поне до края на XIV в. обсадното дело остава на втори план и
обсадите на София и Търново, макар
и да показват повишаване в качество-
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то на османските войски, загатват за
сериозните пропуски, които тепърва
трябва да се изчистят. И двете крепости падат вследствие на „отваряне на
портите“, а не чрез директен щурм
или в следствие на подривна дейност
или ефективно прилагане на обсадна
техника. Не е чудно тогава, че до 1402
г. османците завладяват повечето градове като следствие от падането на
трите български държавни центрове и
победата при Никопол, отколкото на
някакво качествено развитие в обсадното дело.
Що се отнася до полевите действия, става ясно че османската армия,
въпреки своите качества и предимства
не е имунизирана от поражението. Победата на сръбско-босненската армия
при Плочник и нерешеното сражение
при Косово поле доказват, че балканските сили биха могли да контрират
османското настъпление тогава, когато успеят да изградят една армия,
чиято численост да е равностойна на
султанските войски. Към тези две сражения трябва да добавим и битката
при Ровине (1395г.), където мобилната и леко въоръжена влашка конница
успява да се справи с османските сили,
поддържани от сръбските им васали.
Защо се провалят османците?
Този въпрос звучи логично, след като
до сега говорехме за една формираща
се армия, която има предпоставките
да е „световен шампион тежка категория“ по отношение на своите опоненти. Именно „формираща се“ е ключовата дума тук. Еничарският корпус,
който само година след Ровине ще докаже своята стойност, все още е в процес на формиране. Нещо повече, пър-
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Войнството
1421 – 1453 г.

на

Полумесеца

Последният етап, от разглеждания в тази статия период, се характеризира със стабилизация, укрепване
и експанзия на Османската държава и
превръщането й в империя със завоеванията на Мехмед II. Управлението
на Мехмед I Челеби (1412-1421 г.) води
до укрепване и възстановяване на част
от загубените след катастрофата при
Анкара територии. Вероятно по негово време се възстановява и еничарският корпус, който служи разделен по
гражданската война (1402Именно тази липса на професионал- време на
�
но, дисциплинирано ядро е причи- 1412 г.).
ната османските султани да залагат
По-голямата част от разглеждана отбранителна тактика в основните ния период преминава под управлесражения, които водят. И при Нико- нието на Мурад II Вели (1421-1446 г.;
пол, и при Варна ( двете най-мащабни 1449-1451г.). Този опитен и прагматисражения през разглеждания период - чен владетел умеел да подбира внимабел. авт. ), османците използват такти- телно своите стратегически приориката на окопаване на пехотата в центъ- тети и залага на една по-постепенна
ра и употребата на кавалерията за ата- и премерена политика на експанзия.
ки по вражеските флангове. И в двете Споменът от Анкара е пресен, а внукът
сражения успеха идва вследствие на на Тимур – Шакхрух все още кръстосудържане на центъра и контраатака ва Месопотамия и армиите му лесно
с помощта на кавалерията. Въпреки могат да бъдат насочени на запад в
това, османската конница отстъпва случай, че османците придобият препо качество на западните рицари, и в калено силно влияние в източните
частност, на полските и унгарски ко- части на Мала Азия.� Именно поради
нници, които често нанасят пораже- тази причина Мурад решава да конния над конните воини на падишаха. центрира основната част от своето наТяхното количество е основното им стъпление към Балканите, където разпредимство, както и по-високата им единените местни държавици са лесмобилност. Въпреки това, до края на на плячка за османските армии. Нещо
XVII в., големите победи на османците повече,Унгария, най-силната държава
се дължат най-вече на качеството на в региона, е разтърсена от Хуситските
пехотата и на постепенно натрупания войни (1420-1434 г.), а впоследствие
опит в обсадното дело.
и от гражданската война след смър-

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 60

воначалната численост на еничарите
е относително ниска, в сравнение с
големината на корпуса век по-късно.18
Броят на спахийската конница също
не бива да се надценява като размер,
но с цялостната нужда от преразглеждане на цифрите ще се занимаем подолу. Като цяло, до времето на Мурад
II, османската армия, в голямата си
част, е съставена от доброволци и наборници, които не преминават през
военно обучение и се отличават с относително ниска полева дисциплина
в сравнение с професионалните рицари, които служат в армиите на Сърбия,
Босна и Унгария.
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тта на Сигизмунд Люксембургски и
наследникът му Лазло (Владислав)
Посмъртни. Така, между 1419 и 1442г.
Унгария на практика е неспособна да
води активна политика на Балканите, а се ограничава само с дефанзивни
действия в района на Белград и баната
Тимишоара.
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По отношение на структурата на
османската армия, управлението на
Мурад става свидетел на постепенното навлизане на огнестрелните оръжия и артилерията, но като цяло се
явява началото на един преходен период, който завършва едва през 1526 г.
с битката при Мохач (1526 г.). Енича-

Османската експанзия 1421 – 1453 г.
Границите на държавите са към 1451 г. рите продължават да разчитат на лъ-

ковете за бой от дистанция и на копия,
мечове, сабии и други хладни оръжия
за близък бой. Непроменен остава и
характера на спахийската конница,
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но вероятно нейната численост се увеличава с териториалната експанзия и
възможността за разпределяне на повече и по-доходоносни тимари и зиамети в Тесалия, Македония и Монастир. По времето на Мурад се поставят
и същинските основи на османската
флота, но нейните качества остават
съмнителни и конфликтите с Венеция
доказват пълното превъзходство на
Сияйната Република по море. Въпреки това, обсадното дело бележи значителен напредък, за което свидетелства
и превземането на Солун (1430 г.), а
в последствие и на Константинопол
през 1453г, както и няколкократното
разрушаване на морейските укрепления Хексамилион в Коринтския провлак.

влението си не успява да се справи с
двата проблема. И ако тези периферни конфликти отвличат вниманието
на султана, след 1443 г. османците се
вплитат в един по-сериозен и мащабен конфликт срещу Унгария, водена
от регента Янош Хунияди и неговият син - Матиаш Корвин. Поредицата
битки между 1443 г. и 1448 г. се води с
променлив успех, но в крайна сметка,
доказва невъзможността на унгарците
да преобърнат хода на османската експанзия, а само да я забавят. Янош Хунияди е може би най-опитният и успешен стратег, действал срещу османците преди принц Ойген и въпреки
няколкото поражения, които търпи,
баланса му срещу Мурад остава положителен.19

Оказва се, че не толкова откритите сражения, колкото воденето на
своего рода партизанска война, са сериозно препятствие за османските
сили. Набезите на влашката конни- Янош Хунияди - Трансилвански войвода
ца, както и невъзможността за водене и един от най-успешните унгарски пълна ефективни действия в Албанските ководци в Средновековието.
планини, се оказват сериозен дразнител за Мурад, който до края на упра-
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Основният опонент на османците през разглеждания период се явява лидера на албанската съпротива Скендербег, който в началото служи
като еничар и израства в двора на Мурад II но в последствие се превръща в
един от най-яростните противници на
султана. Друг сериозен опонент на падишаха е Влад III Дракул, който също
израства като заложник в Едирне, но
впоследствие застава начело на една
агресивна клика от влашки аристократи, чийто набези в Мизия са сериозен проблем за османските власти.
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Османците научават доста от
тези конфронтации. На първо място,
Мурад въвежда тактиката на вагенбургите, която османците ще използват с повече или по-малко успех през
следващите две столетия. Накратко
казано, те копират бронираните, натоварени с оръдия бойни каруци, разработени от хуситите по време на войните в Чехия и впоследствие възприети от унгарците. Вагенбургите пасват
идеално на по-дефанзивната тактика,
предпочитана от османците при открити сражения. В комбинация с дисциплинираната еничарска пехота, чиято огнева мощ нараствала постоянно,
вагенбургите спомогват за изграждане на стабилен център в османските
редици, който често спасява или решава изхода от битките. Опитът срещу
тежката западна конница, използвана
от унгарци и поляци доказва, че спахиите могат да действат успешно, но
само като контраатакуваща сила, която трудно може да се пребори с професионалните рицари, факт, който,
както видяхме, остава непроменен от
времето на Никопол (1396 г.). За щастие на османците постепенният залез
на рицарството и отстъпването им на
заден план за сметка на пехотата се
оказва идеално за османците, които
вече разполагат с мощна, добре обучена и дисциплинирана пехота. Същевременно средно-тежките и леките
османски конници се оказват доста успешни срещу западните кавалерии от
XVI и особено от XVII в. с тяхното полеко снаряжение и предимно флангови функции. Изключение правят само
прочутите полски хусари, чиито опит
във войните с татарите и руснаците
се оказва безценно оръжие срещу по-
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многобройната османска кавалерия.
От друга страна, не бива да се подценява факта, че спахиите не са постоянна
войска, а след кампания се разпускат
и изпълняват военна повинност само
в рамките на временни сборове. Това
обяснява и защо изостават като професионализъм от унгарските и полски
рицари, за които войната от седлото е
начин на живот.

Мехмед II влиза в Константинопол.
Картина на Бенжамен-Констан, 1876 г.

Другата новост в османските въоръжени сили се явява формиращият
се артилерийски парк. Процесът по
неговото създаване започва при управлението на Мехмед II Фатих (1444-

1446 г.; 1451-1481 г.) и е пряко свързан
с подготвяната обсада на Константинопол. Наемането на унгарски майстор за отливането на грамадните топове, с които се обстрелва византийската столица не е задължителна индикация за отсъствието на артилерия
сред османците, а по-скоро доказва
нуждата от висок професионализъм
при изработката на артилерията, нужда, която образованият Мехмед добре
осъзнава. Унгарците, като пряко свързани с германската школа, смятана за
най-добрата в Европа през XV в. редом с фламандската, умеели да отливат висококачествени оръдия и също
така да ги използват. Тук е необходимо да отворим една скоба за нивото на
артилерията по онова време. За разлика от по-късните периоди, когато
арсеналите и артилерийските паркове
са държавен монопол, през XIII-XV в.
артилеристите представляват свободни отряди от наемници-занаятчии,
които включват както леяри и ковачи,
така и топчии и мерачи. На практика
това са малки екипи, които сами подсигуряват оборудването си в замяна
на заплащане и след като изпълнят
съответното си поръчение, се наемали
при друг работодател.� Именно в този
контекст трябва да разглеждаме и наемането на унгареца Урабн и неговия
екип. Неслучайно след падането на
Константинопол, Мехмед дарява Урбан с тимар, за да го задържи в своята
държава и да използва и занапред услугите му. Можем спокойно да предположим, че подобни предложения се
оправяни и към други майстори-артилеристи през този период.20

те разполагат с една стабилна армия,
която е изключително успешна във
воденето на дефанзивни сражения,
разполага със сериозен опит в превземането на крепости и се намира в преходен период по отношение на въвеждането на огнестрелни оръжия. Найсилно се усеща липсата на ефективна
тежка конница, която да се противопостави успешно на унгарските рицари и техните полски съюзници, но
този недостатък се компенсира от найдобрата пехота в Европа – еничарите.
Военноморското дело е слабо развито,
но въпреки това, основите вече са поставени и значителният брой кораби,
с който разполага Мехмед, изиграва
своята роля при превземането на Константинопол. Две десетилетия по-късно османците вече успешно воюват по
море с Генуа и Венеция, отнемайки им
островите в Егейско море и генуезките фактории в Крим. Другото голямо
преимущество на османците е наличието на централизирана държава около
век преди това да се случи с големите
сили на Запада. Османските владетели могат по-лесно да свикват своите
войски, да съсредоточават ресурсите
си към определени ключови зони и да
разчитат на по-висок размер на приходите, спрямо територията, която управляват. Контролът над търговските
пътища между Европа и Азия се оказва допълнителен бонус към държавната хазна. Военно-административната структура, базирана на тимарската
система и бейлербействата Румили и
Анадол работи успешно в сравнение с
късно-феодалните взаимоотношения
в Западна и Централна Европа. В средата на XV в. османската военна мощ
Като цяло, към 1453 г. османци- дава всички признаци, че предстои
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сериозна по мащабите си експанзия, от нанасяне на съкрушителни победи
срещу която опонентите на Полумесе- над християнските държави в Европа.
ца трудно ще намерят отговор.
Победата на българо-византийската
коалиция под стените на Константинопол и последвалия петнадесет години по-късно успех на Карл Мартел при
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Иберийския полуостров.
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ограничаване на арабската експанзия.
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