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Идеята за създаването на Османска нередовна кавалерия (Osmanli Irregular Cavalry), по 
време на Кримската война (1853–1856), е на подполковник Уилям Фъргюсън Бийтсън 

(Lieutenant-Colonel William Ferguson 
Beatson, Bengal Cavalry), офицер от 
британската Източноиндийска компания 
(East India Company) [1].  

◄  1. Генерал-майор Уилям Фъргюсън 
Бийтсън / Шемши паша (Major-General 
William Ferguson Beatson), 1856, D. J. 
Pound. 

През април 1854 г. подполковник 
Бийтсън е в отпуск в Лондон и представя 
на Министерството на външните работи 
(Foreign Office) своята идея. Османската 
нередовна кавалерия – башибозук (bashi-
bazouk / Başibozuk), под британско 
командване, можела да запълни нуждата 
на британската армия в Турция (и Крим) 
от лека конница за разузнаване и да я 
противопостави на казашката кавалерия в 
руската армия [2].  

◄ 2. Виконт Стратфорд де Редклиф 
(Viscount Stratford de Redcliffe), 
британски посланик в Константинопол 
(Истанбул) (1842–1857). 

На 1 май 1854 г. полковник Бийтсън е 
приет от Министъра на външните работи 
(Secretary of State for Foreign Affairs) лорд 
Кларъндън (Lord Clarendon), който го 
насочва към британския посланик в 
Константинопол (Истанбул) – виконт 
Стратфорд де Редклиф (Viscount Stratford 
de Redcliffe). Преди да напусне Лондон, 
полковник Бийтсън дава на лорд 
Кларъндън списък с имена на офицерите, 
които иска да са под негово командване в 
Турция – главно офицери на британската 
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Източноиндийска компания, офицери служили в Британския спомагателен легион в 
Испания (British Auxiliary Legion), където Бийтсън е служил през 1836–1837 г., офицери 
служили в Османската армия – всички космополити, повече или по-малко авантюристи 
(Stevenson 2008: 269).  

◄ 3. Лорд Кларандън, министър на 
външните работи (Lord Clarendon, 
Secretary of State for Foreign Affairs – 21 
February 1853 – 26 February 1858). 

На 24 май 1854 г. полковник Бийтсън е 
при британския посланик – виконт 
Стратфорд де Редклиф, който го 
представя на османското военно 
министерство (сераскериат), като офицер 
с опит в организирането на нередовна 
кавалерия в Индия. На 14 юни 1854 г. 
полковник Бийтсън получава ферман от 
султан Абдул Меджид, с който му е даден 
чин Ferik Pasha (генерал-лейтенант), и 
разрешение да рекрутира и организира 
контингент нередовна кавалерия (Irregular 
Cavalry) под британско командване (Laws 

1955: 81). На 23 юни той тръгва от Скутари за Варна с парахода „Банши“ (HMS 
Banshee), и оттам за Шумен и Русчук, за среща с главнокомандващия османската 
дунавска армия Омер Лютфи паша (Sandwith 1884: 119; Laws 1955: 81). В щаба на 
генерал Бийтсън са капитан Уилям Хенри Родес Грийн (Captain William Henry Rodes 
Green / Yusuf Bey, Scinde Irregular Horse), лейтенант Чарлз Пиърпонт Лейн-Фокс (Hon. 
Charles Pierrepont D'Arcy Lane-Fox, Lieutenant (21 Sept. 1854, Grenadier Guards), адютант 
(aide-de-camp), майор Фредерик Уолпоул (Major Frederick Walpole, late Lieutenant Royal 
Navy), бревет-майор Джаспър Бинг Грейг (Brevet Major Jasper Byng Creagh, 67th 
Regiment), лейтенант Хенри Брум Лох (Lieutenant Henry Brougham Loch, 3rd Bengal 
Light Cavalry) и д-р Хъмфри Сандвич (Humphry Sandwith / Achmet Effendi), щабен 
лекар и преводач (Genealogical account 1860: 52; The Foreign Office List 1865: 57, 74, 87, 
92–93, 113, 143, 146, 158; The Journal of the Household brigade for the year 1874. Edited by 
I. E. A. Dolby, ESQ. London, Printed by William Clowes and Sons, 1874, p. 313). Като 
секретари към щаба на генерал Бийтсън са и Франсис Нейпиър (Lord Francis Napier) и 
Джеймс Хенри Скене (James Henry Skene, vice-consul attached to the embassy in 
Constantinople) [3]. 

В репортаж от лагера на британската армия при Девня от 8 юли 1854 г. Уилям Хауърд 
Ръсел, специален кореспондент на вестник „Таймс“ в Турция и Русия, пише: 

„Генерал Бийтсън мина край нас в понеделник [3 юли] и вдигна палатките си на около 
две мили зад нашите аванпостове, по пътя за Шумла. Той отива там, за да поеме 
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организирането в кавалерия на около 4 000 башибозука и е придружаван от капитан 
Грийн, много известен в Индия с успеха си с организирането на нередовната кавалерия 
в Синд, както и от г-н Чарлз Фокс, който действа като адютант под името Юсуф 
Бей. Какви са турските титли на генерала и капитан Грийн, не мога да кажа. Д-р 
Сандвич, великолепно одет, също замина за Шумла, за да поеме медицината. Той е 
удостоен с името и титлата Ахмет Ефенди (Russell 1858: 113). 

◄ 4. Bimbashi Yusuf Bey, A.D.C. to General 
Beatson commanding the Bashi Bazouks. 
Late C. Fox. Grenadier Guards – 
Watercolour by Second Lieutenant William 
Thomas Markham, National Army Museum, 
London. 

В друг репортаж кореспондентът на 
„Таймс“ пише:  

„На 19-ти юли кавалкада от двадесет и 
пет души, накипрени в одежди 
демонстриращи волния и безграничен 
полет на ориенталските представи за 
помпозност, влизат в селището – мъже 
стройни, красиви и горди, в роби и 
тюрбани сипещи ярък блясък с веселите 
си цветове, и оръжия, смазани или 
излъскани до блясък – издаващи 
безукорната грижа на собствениците си. 
Самите те твърдят, че са от Пешавар 
или други отдалечени кътчета на 
Северозападен Индустан и, докато 
офицерът, който ги посреща, се чуди и 
мае доколко да приеме горното 
твърдение за истина, напред излиза 
водачът на конната орда и заявява, че е 
англичанин. Както се оказва, това е г-н 
Уолпоул [4] – бивш офицер от 
военноморския флот на Короната и 
чийто очарователни пътеписи за 
Ориента са известни на всеки – а 
мъжете под негова команда са индийски 
мюсюлмани, първоначално отправили се 
на поклонение в Мека, но, чувайки за 
обявената от османците свещена война 
срещу неверниците, се втурват 

незабавно, за да се влеят в безброя сбрал се под знамената на Султана. Прикрепят ги 
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към башибозушкия корпус командван от полковник Бийтсън, като негова лична 
охрана, заради славата, която неговото име е извоювало в Индия. Това разпределение 
видимо се нрави на г-н Уолпоул, тъй като полковникът е всеизвестен както със 
своето безстрашие и презрение към смъртта, така и с блестящите си командни 
качества – факт, с който е заслужил безрезервното подчинение и респект на 
подопечните си, и който би изгладил каквито и да е разногласия или противоречия 
породени от разнородния състав на тези, които са поставени в негово разпореждане“ 
(Russell 1858: 77; Рассел 2014: 167). 

 

▲ 5. Bashi Bazouk of Circassia, & others at exercise in the background – Second Lieutenant 
William Thomas Markham, 2nd Battalion, Rifle Brigade, 1854. 

В мисията си до Русчук, Тутракан и Силистра,  през юли 1854 г. генерал Бийтсън среща 
редица трудности, причинени от местните официални власти, които не приемат идеята 
мюсюлмански войски да са под командването на християнски (британски) офицери 
(Laws 1955: 81). За главнокомандващия османската дунавска армия, Омер Лютфи паша, 
идеята е обречена на неуспех [5]. Турското командване вече има опити в използването 
на 2 000 башбозуци при отбраната на Силистра (март – юни 1854 г.) и в битката при 
Русчук (юли 1854 г.) [6]. Британският главнокомандващ в Турция (и Крим), генерал-
лейтенант лорд Раглан (Lieutenant-General Lord Raglan), посреща с резерви идеята за 
създаване на нередовна кавалерия. Той гледа на башибозуците с почти суеверен ужас и 
ги нарича „банда разбойници“. Британското командване знае, че башибозуците нападат 
и грабят българските села, отвличат, изнасилват и убиват, и са ненадежни в реални 
бойни действия [7]. Кореспондентът на „Таймс“ Уилям Ръсел пише:  

„Във всички околни села с ужас разказваха за свирепостта на тези главорези. Това 
бяха най-типичните мюсюлмански „войници“, каквито има много в Азия и които 
може би биха проявили своя нрав и в лагера, ако към тях не беше насочен погледът на 
Европа. Идвайки с марш по същите тези места, те имаха навика да отвличат от 
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нещастните българи синовете и малките деца безразборно, а след това да искат 
откуп. Така те откраднали единствения син на една бедна вдовица и определили цена 
за главата му. Жената нямала такива пари, казала това на главатаря и му 
предложила всичко, което имала, но негодникът отказал. Оттогава майката повече 

не видяла сина си“ (Рассел 2014: 163).  

◄ 6. Д-р Хъмфри Сандвич (Humphry 
Sandwith / Achmet Effendi), лекар и 
преводач в щаба на генерал Бийтсън. 

Усилията на генерал Бийтсън по 
рекрутирането на башибозуци в България 
са подкопани от отказа на лорд Раглан да 
ги включи в своята армия. Той отказва да 
финансира наетите от генерал Бийтсън (за 
1 шилинг на ден) (Woods 1855, I: 169) 
башибозуци и в средата на август 1854 г. 
те са разпуснати или дезертират. 
Кореспондентът на „Таймс“ пише: 
„Полковникът нямаше пари, за да им 
плаща, пък и в крайна сметка, каквито и 
да бяха указанията от родината, не 
беше известно, дали е получил за това 
разпореждане или поне одобрение от 
лорд Раглан“ (Рассел 2014: 167) [8].  

◄ 7. Лейтенант Хенри Брум Лох 
(Lieutenant Henry Brougham Loch, 3rd 
Bengal Light Cavalry). 

Османските власти демобилизират 
башибозуците (наети през лятото на 1853 
г.) (Woods 1855, I: 170; Laurie 1877: 8; 
Sandwith 1884: 126–127). Това ги лишава 
от държавната дажба – хляб и фураж за 
конете, и част от тях се отдават на това, 
което могат да правят най-добре – да 
грабят беззащитното християнско 
население. В писмо от 5 август 1854 г. до 
принц Джордж, херцог на Кембридж – 
командир на британската Първа пехотна 
дивизия, на лагер при село Гевреклер 
(днес с. Калиманци, община Суворово, 
област Варна), подполковник Алeксандър 
Хамилтън-Гордън (помощник-адютант 
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генерал) пише:  

„Жителите на тукашните християнски 
села често пъти биват нападани от 
разбойници, които се събират от 
околните турски села. Питате ни дали 
можем да направим нещо, за да 
предпазим това население от 
башибозушките нападения. Съобщаваме, 
че в това отношение ние твърде много се 
опасяваме. Освен това ние твърдо 
вярваме, че след като се изтеглим от 
тук, турците насила ще заставят 
селяните да им дадат парите, които ние 
сме им дали срещу продадените нам 
храни.  

◄ 8. Лорд Нюкасъл, военен министър 
(Lord Newcastle, Secretary of State for War 
– 12 June 1854 – 30 January 1855). 

◄ 9. Лорд Панмюр, военен министър. 
(Lord Panmure, Secretary of State for War – 
8 February 1855 – 21 February 1858). 

От едно от селата, които ние сме 
обиколили преди 15 дни, бяха завлекли 
едно дванадесет годишно момче 
българче. Баша му, след като продаде 
добитъка си и други неща и набави 
шестотин гроша, за да ги даде като 
откуп на похитителите, понеже 
последните поискали хиляда гроша, а 
бащата нямал възможност да даде 
толкова пари, главата и тялото на 
момчето бяха насечени на парчета“ [9].  

Генерал Бийтсън отплава от Варна за 
Крим заедно с тежката кавалерия (Heavy 
Brigade) на 24/25 септември 1854 г. Той 
участва като доброволец в битките при 
Балаклава (25 октомври) и Инкерман (5 
ноември), като адютант (aide-de-camp) на 

бригаден генерал сър Джеймс Скарлет (Brigadier-General Sir James Scarlett), командир 
на британската тежка кавалерия (Laws 1955: 82; Stevenson 2015: 192). Генерал Бийтсън 
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служи в Крим до 17 ноември 1854 г. (Genealogical account 1860: 52; Remarks on the 
Bashi-Bazouks 1877: 16–17). 

На 19 октомври 1854 г. военният министър лорд Нюкасъл информира генерал-
лейтенант лорд Раглан, че британското правителство иска да създаде османска 
нередовна кавалерия от четири хиляди души башибозуци под командването на 
полковник Бийтсън (повишен на 1 ноември 1854 г. в локален чин генерал-майор (Major-
General in Her Majesty's Army in Turkey) (Laurie 1875: 98; Remarks on the Bashi-Bazouks 
1877: 17; Hitchman 1887, I: 320; Louvier 2007: 20; Stevenson 2015: 213). На 8 ноември 
1854 г. генерал Бийтсън пише от височините при Севастопол на виконт Стратфорд де 
Редклиф в Константинопол (Истанбул), че е получил телеграма от военното 
министерство с нареждане да организира четири хиляден контингент нередовна 
кавалерия под британско командване. За да избегне негативите на името „башибозук“ 
той предлага контингента да се нарича „Османска нередовна кавалерия“ (Osmanly 
Irregular Cavalry) (Stevenson 2015: 208). Той ще се финансира от британското 
правителство и ще е под контрола на външното и военното министерство. 
Контингентът ще е под командването на генерал Бийтсън (но ще бъде част от армията 
на генерал-лейтенант лорд Раглан).  

В началото на февруари 1855 г. генерал Бийтсън изпраща бревет майор Форбс Брус 
(Brevet Major J. Forbes Bruce) в Дарданелите (Dardanelles / Çanakkale / Чанаккале) да 
търси свободни правителствени сгради и да създаде лагер (Stevenson 2015: 218). В 
началото на юни генерал Бийтсън, заедно със семейството си, е в Дарданелите, където 
прави своята главна квартира и започва организирането на Османската нередовна 
кавалерия, известна и с името “Beatsonʼs Horse” (Beatson-Suvari) (Stevenson 2015: 208).   

За да улеснят наемането на башибозуци в Османската империя, британското 
правителство поставя генерал Бийтсън под контрола на посланика в Константинопол 
(Истанбул) – виконт Стратфорд де Редклиф. Демобилизацията на башибозуците, 
разпръснати в Албания, Македония, България и Леванта и липсата на пари, забавя 
рекрутирането им до началото на февруари 1855 г. (Laws 1955: 83). На 3 февруари 1855 
г. британският посланик изпраща меморандум до Високата порта с искания за 
рекрутиране на башибозуци и излага условията за тяхното рекрутиране и заплащане 
(Woods 2005: 7; Badem 2010: 262).  

Рекрутиране 

Следвайки инструкциите на военния министър – лорд Нюкасъл, и неговия наследник 
лорд Панмюр, на 9 февруари 1855 г. генерал Бийтсън изпраща британски офицери до 
Албания, Македония, България, Мала Азия и Сирия (Hansard's Parliamentary Debates 
1856: 1238; Money 1857: 49; Louvier 2007: 21; Stevenson 2008: 272–273; Samaha 2010: 
25). Те имат заповед да рекрутират башибозуци, подпомогнати от британските консули 
и местните вилаетски власти.  

През Солун в Манастир (Битоля, Македония) са изпратени майор Годфри Роудс (Major 
Godfrey Rhodes, 94th Regiment of Foot) и капитан Хенри Форд (Captain Henry Foord, 
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16th Madras Native Infantry). Те трябва да 
рекрутират албански башибозуци, 
подпомогнати от британските консули в 
Солун и Манастир – Чарлз Блънт (Charles 
Blunt) и Джон Огъстъс Лонгуърт (John 
Augustus Longworth). За рекрутиране на 
башибозук в Юскюб (Скопие) и Елбасан 
(Албания) е изпратен Томас Фют Хюз, 
аташе при посолството в Константинопол 
(Истанбул) (Thomas Fiott Hughes, Attache 
to the Embassy at Constantinople). В края 
на март 1855 г. от Манастир са 
рекрутирани 200 души, а от Елбасан – 
още 70 [10]. 

◄ 10. Капитан Годфри Роудс (Captain 
Godfrey Rhodes – William Drummond, 
watercolor, 1850). 

За рекрутиране на башибозуци в 
Тепелена (Tepelena), Южна Албания, е 
изпратен майор Едуард Шели (Major 
Edward Shelley, 16th Lancers) (Woods 
2005: 7–8). 

В Синоп (Sinop) и Сивас (Sivas), Анадола, 
е изпратен подполковник Юджин 
О’Рейли (Lieutenant-Colonel Eugene 
O'Reilly, Turkish service), подпомаган от 
британския вицеконсул в Синоп Сейнт 
Винсент Лойд (Saint Vincent Lloyd). 

◄  11. Сър Ричард Уд (Sir Richard Wood), 
британски консул в Дамаск, Сирия – 
Lieron Mayer, 1877. 

В Алепо и Дамаск (Сирия), през Бейрут, 
са изпратени подполковник Фредерик 
Уолпоул (Lieutenant-Colonel Frederick 

Walpole, a half-pay Lieutenant in the Royal Navy) и подполковник Де Ренци Джеймс Брет 
(Lieutenant-Colonel De Renzie James Brett, 3rd Madras European Regiment). Те са 
подпомагани от британските консули в Алепо и Дамаск – Джеймс Хенри Скене (James 
Henry Skene) (консул в Алепо от 26 март 1855 г.) и Ричард Уд (Richard Wood). 
Башибозуците са натоварени в Александрета (Искендерун) на два транспортни кораба и 
са прехвърлени до Дарданелите (Dardanelles / Чанаккале).   
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С мисия за рекрутиране на башибозуци в 
България през май 1855 г., през Варна до 
Шумен и Русчук, са изпратени 
подполковник Чарлз Фредерик Хавлок 
(Lieutenant-Colonel Charles Frederick 
Havelock, 16th Lancers) и майор Чарлз 
Томас Уиймс (Major Charles Thomas 
Wemyss, 17th Regiment of Foot). Те са 
подпомагани от британския консул във 
Варна подполковник Едуард Сейнт Джон 
Нийл (Lieutenant-Colonel Edward Saint 
John Neale) (Money 1857: 49; The Foreign 
Office List 1865: 126–127). 

◄ 12. Подполковник Едуард Сейнт Джон 
Нийл (Lieutenant-Colonel Edward Saint 
John Neale), британски консул във Варна 
(1847–1858). 

Офицерите на генерал Бийтсън 
рекрутират осем полка башибозуци от 
районите на Юскюб (Скопие), Прилеп, 
Манастир (Битоля), Тепелена (Албания), 
Видин, Силистра, един в Синоп 
(Анадола), два в Сирия (Алепо и Дамаск) 
и един от района на Мосул (Mosul). През 
юни и юли 1855 г. башибозуците и 
техните коне са натоварени на 
транспортни кораби в Солун, Варна, 
Синоп и Александрета и прехвърлени в 
Дарданелите (Dardanelles /  Чанаккале).  

◄ 13. Крисчън Антъни Расам, британски 
вицеконсул в Мосул (Vice-Consul Christian 
Anthony Rassam) (1838). 

Рекрутираният от британския вицеконсул 
Крисчън Антъни Расам (Vice-Consul 
Christian Anthony Rassam) в Мосул 8-ми 
полк – 700 кюрдски башибозуци, под 
командването на бинбаши Осман ага 

(Osman aga), изчаква транспортни кораби в Акра (Acre), които така и не идват до края 
на войната (Stevenson 2008: 279).  

В спомените си „Дванадесет месеца с башибозуците“ (1857) капитан Едуард Джеймс 
Мани, служил в Османската нередовна кавалерия от юли 1855 до юли 1856 г., пише: 
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„Още от самото начало генерал Бийтсън беше изпратил за тази цел английски 
офицери в Сирия и различни части на Мала Азия, както и в България, Албания, Румелия 
и Македония в Европейска Турция. Условието, при което хората бяха наемани беше, че 
ще служат на английското правителство толкова дълго, колкото има нужда, при 
заплащането, определено в трета глава, и с порциони за тях и за конете; също така, 
че при разпускането всеки ще получи безплатно пътуване до родната си страна и 
награда колкото тримесечната му плата. От списъка, който дадох, ще се види, че 
плащането беше много щедро; например, един нефер или кавалерист получаваше 200 
пиастра (около 1 лира и 13 шилинга) на месец и порцион хляб, както и фураж за коня 
си. В редовната турска армия същият би получил 18 пиастра (два шилинга), освен 
порцион и облекло. Така че читателят няма да се изненада като научи, че службата 
при нас (след като хората се уверяха, че ще им се плаща редовно) стана много 
популярна. Беше нужно обаче много време, докато те се убедят в това; като се има 
предвид, че в турската армия плащането винаги е закъснявало, при това с абсурдните 
десет, дванайсет или осемнайсет месеца, те не можеха да повярват, че разкошната 
сума от 200 пиастра ще им бъде редовно плащана“ (Money 1857: 49–50).  

 

▲ 14. Charge of the Bashi-Bazouks – M. M. Ballou, 1856. 

Първите попълнения от около 700 албанци, натоварени на кораб в Солун, пристигат в 
Дарданелите (Dardanelles / Чанаккале) на 9 юни 1855 г. (Stevenson 2015: 218) [11].  
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▲ 15. Bachi-Bouzouks, Frick Fres, 1850 – Anne S.K. Brown Military Collection. 

Тъй като башибозуците говорят на различни езици са наети няколко преводачи. За 
главен преводач е назначен подполковник Жан-Батист Жиро (Lieutenant-Colonel Jean-
Baptiste Giraud), а за секретар-преводач – Назиф Малуф (Nassif Mallouf) (Samaha 2010: 
25). За лични секретари на генерал Бийтсън са назначени капитан Ричард Франсис 
Бъртън (Richard Francis Burton, 18th Bombay Native Infantry) (до 18 октомври 1855 г.) и 
капитан Джордж Ленъкс Роудън Бъркли (Captain George Lennox Rawdon Berkeley, 35th 
Regiment of Foot) (Hitchman 1887, I: 320–321; Stevenson 2008: 278).  

На 1 октомври 1855 г. Османската нередовна кавалерия при Дарданелите има 43 
европейски офицери [12], 376 местни офицери, 2 384 войници и 2 856 коня (Stevenson 
2008: 281) [13]. 

На 21 юни 1855 г., след свада между албански башибозуци, са убити четирима и ранени 
седем души. След оплаквания на местните търговци по пазарите в Дарданелите от 
башибозуци, които не плащат за взетите от тях стоки, след инцидент с войници от 
френската болницата при нос Нагара (Money 1857: 82–95; Stevenson 2015: 248) и след 
прострелването на турски полицейски офицер, генерал Бийтсън подава оставка на 8 
август 1855 г. На 25 август военният министър лорд Панмюр информира генерал 
Бийтсън, че оставката му не е приета, и че неговият башибозушки корпус ще бъде 
поставен под командването на генерал-лейтенант сър Робърт Вивиан (Lieutenant-
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General Sir Robert Vivian), командир на 
турския контингент (Turkish Contingent) 
(Major-General Vivian 1856: 3–4).  

◄ 16. Генерал-лейтенант сър Робърт 
Вивиан (Lieutenant-General Sir Robert 
Vivian), командир на Турския контингент 
(Turkish Contingent). 

Оставката на генерал Бийтсън е приета на 
29 септември 1855 г. (Hansard's 
Parliamentary Debates 1856: 1242; The 
English Reports, Law reports, Exchequer 
Division, Vol. 157, 1916, p. 1426) [14]. На 
30 септември за командир на Османската 
нередовна кавалерия е назначен генерал-
майор Майкъл Уилям Смит (Major-
General Michael William Smith, 15th 
Hussars).  

Британският военен министър – лорд Панмюр, и посланикът в Константинопол 
(Истанбул) – виконт Стратфорд де Редклиф, виждайки бездействието на башибозушкия 
контингент, искат да го прехвърлят от Дарданелите в Керч (превзет от съюзниците през 
май 1855 г.), но поради липса на фураж там (Stevenson 2008: 282), той е прехвърлен по 
суша в Шумен. От Чанаккале башибозуците са прехвърлени на европейския бряг и 
оттам през Одрин и Балкана до Шумен, където достигат на 20 ноември 1855 г. Те са 
водени от бригаден генерал Де Ренци Джеймс Брет, командир на Втора (арабска) 
бригада и капитан Малкълм Скримшир Грийн (Captain Malcolm Scrimshire Green, 16th 
Bombay Native Infantry, Deputy Assistant Adjutant-General) (Fraser's Magazine 1856: 385-
386; The Foreign Office List 1865: 146; Stirring Times 1878: 414-416; Louvier 2007: 25) 
[15]. Генерал-майор Смит и неговият щаб, заедно с болните башибозуци, се отправят по 
море до Варна, и оттам до Шумен. В Шумен башибозуците са разквартирувани в 
ханове и други големи сгради.  

Условия за наемане 

Според условията за наемане, башибозуците трябва да служат на английското 
правителство толкова дълго, колкото е необходимо. 

Структура 

Османската нередовна кавалерия (една дивизия) е съставена от 2 бригади по 4 полка, 
500 души в полк (около 4 000 души) [16]. Всеки полк е начело с местен офицер – 
бимбаши, началник на хиляда (bimbashi), втори командир (colassi), писар (buluk emin), 
хирург / военен лекар (surgeon) и 5 взвода в състав: 1 юзбаши (Yuzbashi), началник на 
сто; 2 мюлазими (Lieutenants); 1 налбант (Nalband); 4 сержанта (Choases); 10 онбашии 
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(Onbashis), началник на десет – ефрейтор; 80 нефери (Nefers), редници (Stevenson 2008: 
272).  

 

▲ 17. Пазарът в Шумен, 1856 (The Market at Schumla – Illustrated London News, № 792, 
April 5, 1856). 

„Тези пет полка бяха организирани и се командваха по следния начин: с едно 
изключение, всеки се командваше от английски полковник (изключението беше един 
унгарски бежанец [Francis Kiraly], надарен с военния талант на нацията си, 
благодарение на който корпусът му далеч не бе най-малко резултатния в дивизията), 
помощници на полковника бяха помощник-командира и адютанта, също англичани и 
носещи местен чин, съответстващ на йерархията им в полка. Те имаха върховенство 
пред всеки местен офицер, а веднага след тях идваше турския „бинбашия“ (буквално – 
началник на хиляда) или майор. Той имаше задължението да докладва на английските 
си началници за цялата вътрешна организация и домакинството на полка. После 
идваха местните младши офицери и, накрая, самите редници. Всички генералщабни 
офицери, лекари и други бяха, естествено, британци, макар че в отделението на 
генералния квартирмайстор имаше още едно унгарско изключение [Junius Harris]. От 
всички се очакваше да овладеят из основи турския език, за да могат не само да 
командват на бойното поле, но и по същия начин да общуват с войниците си на 
родния им език“ (Fraser's Magazine 1856: 386).  

Командване  

Командир – генерал-майор Уилям Фергюсън Бийтсън (Major-General William Ferguson 
Beatson) (до 29 септември 1855 г.). 
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◄ 18. Капитан Ричард Франсис Бъртън, 
личен секретар на генерал Бийтсън 
(Captain Richard Francis Burton). 

Втори командир – бригаден генерал 
Едуард Уот (Brigadier-General Edward 
Watt) (Laws 1955: 85).  

Генерал-майор Майкъл Уилям Смит 
(Major-General Michael William Smith) (от 
30 септември 1855 г.) [17].  

Адютант (аide-de-camp) – капитан Уилям 
Едингтън Стюарт (Captain William 
Edington Stuart); капитан Джеймс Уилямс 
(Captain James Williams). 

Първа (албанска) бригада – командир 
бригаден генерал Чарлз Фредерик Хавлок 
(Brigadier-General Charles Frederick 
Havelock) – 4 полка, съставени от 
рекрутирани в Албания, Македония и 
България башибозуци (The Edinburgh 
Gazette, No. 6785, Friday, March 5, 1858, p. 
501–502).  

https://www.thegazette.co.uk/Edinburgh/issu
e/6785/page/501/data.pdf 

◄ 19. Полковник Енрико Фардела 
(Colonel Enrico Fardella). 

Втора (арабска) бригада – командир 
бригаден генерал Де Ренци Джеймс Брет 
(Brigadier-General De Renzie James Brett, 
3rd Madras European Regiment) – 4 (3) 
полка, съставени от рекрутирани от 
Анадола, Сирия и Мосул башибозуци.  

Към Османската нередовна кавалерия са придадени и четири батареи конна артилерия 
(и ракетен взвод) под командването на полковник Едуард Уолтър Крофтън (Colonel 
Edward Walter Crofton, Royal Artillery, Commandant of the Osmanli Horse Artillery) (The 
Morning Post, No. 25 385, London, Saturday, May 12, 1855, p. 7; Skene 1883: 58; Stevenson 
2015: 214) [18]. 

Майор Уилям Франсис Ринг (Major William Francis Ring, 87th regiment, Assistant 
Quartermaster-General). 
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◄ 20. Бригаден генерал Де Ренци Джеймс 
Брет (Brigadier-General De Renzie James 
Brett), командир на Арабската бригада. 

Капитан Малкълм Скримшир Грийн 
(Captain Malcolm Scrimshire Green, 16th 
Bombay Native Infantry, Deputy Assistant 
Adjutant-General).  

Капитан Ричард Питман (Captain Richard 
Pittman, Bombay Artillery, Deputy Assistant 
Quartermaster-General). 

Майор Франсис Хътчинсън Синг (Major 
Francis Hutchinson Synge, Brigade Major). 

Подполковник Жан-Батист Жиро – главен 
преводач (Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste 
Giraud) 

Джеймс Хенри Скене – цивилен секретар 
(James Henry Skene, Esq., Civil Secretary) 
(от 6 юли 1855 г. до 1 юли 1856 г.). 

Назиф Малуф – секретар-преводач (Nassif 
Mallouf, Secretary-Interpreter) (от 1 август 
1855 г.). 

Капитан Джуниъс Харис – ковчежник 
(Captain Junius Harris – paymaster) [19]. 

◄ 21. Назиф Малуф (Nassif Mallouf) – 
секретар и преводач. 

Полкови командири – подполковник 
Джордж Огъстъс Морган (Lieutenant-
Colonel George Augustus Morgan) (1st 
Albanian Regiment); подполковник Едуард 
Шели (Lieutenant-Colonel Edward Shelley); 
подполковник Едуард Фицджералд 
Бренан (Lieutenant-Colonel Edward 
Fitzgerald Brenan); подполковник Франк 
Фремул Санки (Lieutenant-Colonel Frank 
Fremoult Sankey); майор Фредерик 
Уолпоул (Major Hon. Frederick Walpole); 



16 
 

подполковник Юджин О’Рейли 
(Lieutenant-Colonel Eugene O'Reilly)  (6th 
Anatolian Regiment); капитан Франсис 
Кирали (Captain Francis Kiraly)  (7th 
Albanian Regiment); Осман ага (Osman 
aga) (8th Mosul Regiment). 

◄ 22. Полковник Франсис Хътчинсън 
Синг (Colonel Francis Hutchinson Synge, 
43rd Regiment Light Infantry), 1860. 

Въоръжение  

Традиционно башибозукът е със собствен 
кон. Въоръжен е с нож, ятаган, боздуган, 
два или три пистолета, затъкнати в пояса, 
на гърба си носи дълга пушка, в дясната 
си ръка държи кавалерийско копие. На 24 
март 1855 г. британското военно 
министерство се ангажира да осигури две 
хиляди капсулни пушки, две хиляди 
кавалерийски саби и боеприпаси (Louvier 
2007: 21; Stevenson 2015: 213). 

В Шумен Османската нередовна кавалерия е (пре)въоръжена с английско оръжие. 
Първа (албанска) бригада е въоръжена с пушки Енфийлд – Миние (Pattern 1853 Enfield 
Minié rifle), с нарезна цев и предно зареждане, калибър 18 мм и саби. Втора (арабска) 
бригада – с дълги копия и кавалерийски пистолети (Stevenson 2008: 282) [20]. 

Носии и униформи  

Арабска и албанска, поръчани от английското правителство, близки до традиционните 
носии (и наметала) [21]. За английските офицери – униформи и наметала, подобни на 
униформите, използвани от португалската армия по време на Испанската война за 
независимост (1808–1814 г.) (Stevenson 2008: 272).  

Капитан Едуард Мани описва традиционното облекло на двете основни групи 
башибозуци – арабска и албанска:  

 „По пътя към лагера имах време да разгледам любопитната носия на моя водач, 
която се състоеше от стегнато прилепнал елек в яркозелен цвят, връз който бе 
наметнато нещо като ален хусарски ментик с веещи се отзаде му ръкави; и двете 
одежди бяха богато извезани със злато, както и огромните торбести зелени 
панталони, втъкнати в чифт жълти ботуши, отпред украсени с пискюли; главата му 
бе покрита с крещяща раирана копринена кърпа, но не усукана като тюрбан, ами  
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завързана на възел отзад на тила и 
спусната като перде по гърба му. Около 
кръста, по-скоро около корема, имаше 
хубав шал, очевидно индийска изработка, 
в който бяха намушкани два груби 
кремъчни пищова, обковани със сребро, 
както и „ятаган“, или дълъг нож; от 
страната му беше провесена полуизвита 
сабя; а на гърба му висеше страховита 
карабина, дълга около седем фута. 
Конят му не отстъпваше по богатство 
на украсата; оглавникът бе обкован с 
топчести украшения от стомана, от 
подбрадника висеше плюмаж, изработен 
от конски косми и боядисан в алено, с 
дължина два или три фута; юздите бяха 
с бронзови халки; седлото – високо 
извито отпред и отзад, беше облечено в 
плат, извезан със сребро, от долната му 
част висяха безформени стремена, 
чиито остри ръбове служеха наместо 
шпори. Забравих да спомена дългото 
десетфутово копие, под чието острие бе 
прикрепена кръгла туфа от черни пера. 
След като изпушеше лулата си той я 
втъкваше в ботуша и, така 
обмундирован, със сигурност 
представляваше най-съвършената 
комбинация от великолепие, 
войнственост и ексцентричност, която 
изобщо някога съм виждал (Money 1857: 
25–26).  

◄ 23. An Arab Soldiers of the Bashi-
Bazouks. 

◄ 24. An Arnaout Soldiers of the Bashi-
Bazouks. 

За носията на един арабски башибозук в 
лагера при Шумен списание „Фрейзър“ 
пише:  

„Неговата носия се състои от прилепнал 
ален елек, бродиран със злато; горен 
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жакет, пристегнат на шията, 
но иначе оставен свободно да се 
ветрее отзаде му ведно с 
ръкавите и всичко, подобно на 
хусарски ментик, също ален, 
богато извезан със скъпия 
метал; чифт широки 
„шалвари“, или панталони, 
зелени на цвят, защото без 
съмнение нашият хубавец се 
брои за родственик на Пророка 
– втъкнати в чифт 
светложълти ботуши; всичко 
това увенчано с крещяща 
копринена кърпа, усукана около 
главата, чиито дълги краища 
пляскат около бузите и 
раменете, така че да пазят от 
слънцето всичко, освен очите, 
носа и брадата – последната 
рядка и тънка, но оформена с 
особена грижа; около челото 
му е увита тигрова опашка, 
подобно на диадема, явно 
сочеща на свирепия и войнствен 
нрав на нейния носител; а за да 
подчертае още повече 
страховитостта си, той е увил 
около тялото си великолепен 
шал, в който носи нож, ятаган, 
извита сабя и два, ако не и три, 
разкошно украсени, но малко 
нещо ненадеждни пищови. На 
гърба му виси карабина със 
страховит вид, а в ръката си 
размахва дълго леко копие“ 
(Fraser's Magazine 1856: 379). 

◄ 25. An Arnaout Soldiers of the 
Bashi-Bazouks. 

Капитан Едуард Мани пише: 

 „Установих, че носията на 
тези албанци е доста различна 
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от арабската; нямаше и двама с напълно 
еднакви дрехи, но общият изглед бе горе-
долу следния: елек, направен от 
боядисана басма; куртка от дебел филц, 
украсена с приспособления от черен плат 
или злато, ръкавите бяха широки като 
при арабите, а от вътрешната им 
страна имаше още едни, от бяло платно; 
фес; огромно приспособление от кафява 
кожа, пристегнато около кръста, с 
отделения за пищови, кама и нож; бяла 
платнена поличка с огромни размери, 
виснала в безбройни гънки от кръста до 
коляното; гладки кафяви или черни 
кожени ботуши с обърнати надолу 
горници, като същите тези горници бяха 
покрити с боядисан плат, украсен според 
вкуса на притежателя; в повечето 
случаи те нямаха друго оръжие, освен 
вече споменатото, и е почти излишно да 
се казва, че пищовите бяха кремъчни, 
огромни и недодялани.  

◄ 26. An Officer of the Bashi-Bazouks. 

Обмундировката на конете им не беше 
толкова великолепна като при арабите, 
но много подобна. Най-често от 
подбрадната каишка висеше метален 
полумесец вместо плюмаж, а юздите 
представляваха боядисани ленти, 
кожени ремъци, въжета и дори върви, 
според заможността на собственика. 

Някои от тези мъже бяха много хубави; кожата им не е тъмна, нито дори матова, а 
с маслинен оттенък, и те имат силата или слабостта (както ви харесва) да се 
изчервяват много по-често, отколкото жителите на западна Европа“ (Money 1857: 
28–29).  

Заплащане  

Заплащането (в английски лири) е в зависимост от длъжността и чина: за юзбашия (на 
месец) – £6 s10; за онбашия – £2 s5, за башибозуците (на месец) – £1 s13 d4 (Money 
1857: 31, 49), равни на около 200 пиастра (в редовната османска армия заплатите са 20 
пиастра за пехотинец и 24 пиастра за кавалерист) (Badem 2010: 263), хляб и фураж 
(ечемик) за конете. Коне – за тези, които нямат добър кавалерийски кон, британското 
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правителство дава заем от 1 000 пиастра (цената на добър кон в Турция), които 
башибозукът може да изплати от заплатата си за 20 месеца (по 50 пиастра) (Money 
1857: 51). 

◄ 27. An Officer of Artillery attached to 
General Beatsonʼs Irregular Cavalry. 

Дажби  

Английските офицери получават дажба от 
хляб, месо и фураж (ечемик) за конете, 
местнитте офицери и башибозуци – 
дажба от хляб и фураж за конете – 14 
паунда ечемик на ден (1 паунд е равен на 
0,453 кг) [22]. При разпускане всички 
офицери и войници получават 3-месечни 
заплати, дажби и фураж за конете по 
обратния път до местата за рекрутиране 
(Money 1857: 31–32).  

Свещеници 

За британските командири – католически 
свещеник (Chaplain Osmanli Irregular 
Cavalry) Едуард Арундел Верити, 
викарий на Хабергам Уийвс (Edward 
Arundel Verity, Vicar of Habergham Eaves, 
Lancashire), в Шумен от 13 януари до 18 
юни 1856 г. Неделното богослужение се 

извършва в караулното помещение (избрано за временна църква) (The Church of 
England quarterly review 1857: 485–486; Edward Arundel Verity, Vicar of Habergham: An 
Anglican parson of the industrial revolution. T. E. A. Verity, edited by J. T. Ward. // 
Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, no. 79 (1977), p. 79–80) 
[23]. 

За башибозуците – полкови имами. 

Лагери 

Дарданели (Чанаккале) (1855), Шумен (1855–1856) – пет полка, Разград и Търново – по 
един полк, Акра – един полк (8-ми) (Stevenson 2008: 279) [24]. 

През февруари 1856 г. Османската нередовна кавалерия в Шумен е инспектирана от 
генерал-майор Артър Шърли, командващ кавалерията на Турския контингент (Major-
General Arthur Shirley, Turkish Contingent). През зимата на 1855–1856 г., в 
щабквартирата на Омер Лютфи паша в Шумен, е открит курс по разговорен турски за 
британските офицери, провеждан от секретар-преводача Назиф Малуф (Samaha 2010: 
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29). През пролетта на 1856 г. нередовна 
кавалерия провежда полкови учения, но 
липсата на фураж за конете силно 
ограничава маневрите. За избягване на 
инциденти и по-лесно снабдяване с 
фураж два от полковете са изведени от 
Шумен – един е преместен в Разград, а 
друг – в Търново (The Church of England 
quarterly review 1857: 486; Skene 1883: 
63). 

◄ 28. Major-General Arthur Shirley, 
Turkish Contingent (1860). 

На 30 март 1856 г., с подписването на 
Парижкия мирен договор, е сложен край 
на Кримската война. Османската 
нередовна кавалерия така и не участва в 
реални бойни действия. Тя е разпусната 
на 26 май 1856 г. (Samaha 2010: 31). 
Албанската бригада – три полка 
рекрутирани в Албания и Македония – 
Манастир (Битоля), Прилеп и Юскюб 
(Скопие) и един в България (Видин и 

Силистра), напуска Шумен през интервал от два дни (рекрутираните от Юскюб 
башибозуци, начело с капитан Едуард Мани – на 28 юни, а щаба на 1 юли 1856 г.) 
(Money 1857: 208–209, 214; The Foreign Office List 1865: 146). Арабската бригада – два 
полка рекрутирани в Сирия и един в Анадола, напуска Шумен и се отправя към Варна в 
очакване на транспортни кораби до Анадола и Сирия (Цариградски вестник, год. VI, бр. 
282, 23 юни 1856; Money 1857: 208–209). Реализирането на идеята за Османска 
нередовна кавалерия, под британско командване, струва на английското правителство 
над 200 000 паунда (Louvier 2007: 26), но натрупаният логистичен и организационен 
опит е безценен.  

Бележки: 

1. Уилям Фъргюсън Бийтсън (William Ferguson Beatson) е роден на 25 юни 1804 г. в 
Бърнстиленд, Файф, Шотландия (Rossend Castle, Burntisland, Fife, Scotland), най-
малкият син на Робърт Бийтсън и неговата съпруга Маргарет. От 1820 г. е офицер на 
Източноиндийската компания. Участва в първата Бирманска война, в Британския 
спомагателен легион в Испания през 1836–1837 г., служи в Синд, участва в битките при 
Балаклава и Инкерман по време на Кримската война. На 21 април 1854 г. Бийтсън 
получава чин полковник (Colonel) в рамките на Османската империя, а на 16 март 1855 
г. – чин генерал-майор (Major-General). Командва Османската нередовна кавалерия при 
Дарданелите. Умира на 4 февруари 1872 г. в Суиндън (Swindon) (Colburnʼs United 
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Service Magazine and Naval and Military Journal, 1854, Part II. London, Hurst and Blackett, 
Publishers, p. 307; Genealogical account of the family of Beatson. Comp. by Alexander John 
Beatson, esq., of Rossend, Fifeshire. Edinburgh, Printed for private circulation, 1860, p. 49–
52; The Herald and Genealogist. Vol. II, London, J. G. Nichols and R. C. Nichols, 1865, p. 
234; Laurie 1875: 95–103).  

◄ 29. Хъмфри Стенли Джоунс (Deputy 
Commissary General Humphrey Stanley 
Jones). 

2. Hansard's Parliamentary Debates 1856: 
1238–1256. 

Френският главнокомандващ – маршал 
Сент Арно, приема присърце идеята за 
нередовна кавалерия (башибозук) под 
френско командване. 3-хилядна 
кавалерия башибозуци (Spahis d’Orient), 
съставена от алжирци, тунизийци, 
триполитанци, египтяни, кюрди, турци и 
сирийци, е поставена под командването 
на Юсуф паша (Joseph Vantini), бригаден 
генерал от френската алжирска армия.  

Уилям Хауърд Ръсел, специален 
кореспондент на вестник „Таймс“, пише 
на 21 юли 1854 г. от британския лагер при 
Девня:  

„В продължение на няколко дни в 
близост до нашия кавалерийски лагер имаше 3 000 башибозуци и опълченци, ежедневно 
извършващи нелепи маневри в долините и отравящи нощта със своите вопли и викове. 
В сряда, 5 юли, за радост на всички съседи, нашите приятели се отдалечиха по посока 
на Варна под дрипави червени знамена, юнашки размахвайки копия и саби и надувайки 
медни тръби. Предстоеше им да постъпят на не строгото подчинение на генерал 
Юсуф, знаменития алжирски военачалник, покорил на френския престол безбройни 
пустинни племена. 

... Заслужаваше си да се види техният лагер, разположен в близост до града. 
Палатките, обикновено разхвърляни тук и там, стояха в правилни линии, конете 
(почти всички жребци, които по цели дни се хапеха, биеха, ритаха и цвилеха) до тях 
стояха на коневръзите, както в редовната кавалерия. Тези диви кавалеристи 
наброяваха до три хиляди, и трудно можеха да се намерят истински представители 
на бялата раса с по-живописни крака, мускулести ръце с прекрасни пропорции, с 
горди, красиво изправени глави. До тях се бяха разположили уродливи нубийски негри и 
мършави зли араби с жесток и алчен поглед. Имаше и мръсни марабути – фанатици 
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от Мека, поели по пътя на Хаджа. Всички те се разделяха на пет полка и всеки „боец“ 
получаваше от французите по един франк на ден. По тази причина много наши 
башибозуци „духнаха“ от полковник Бийтсън и преминаха към французите“ (Рассел 
2014: 162–163). 

 

▲ 30. Varna (Turquie d'Europe – Mer Noire) With Schumla, the chief defense of the Balkan 
lines – Durand-Brager, 1855. 

3. В щаба на генерал Бийтсън е и подполковник Хенри Щайнбах (Lieutenant-Colonel 
Henry Steinbach).  

„Военото министерство информирало външното министерство, но не и самия 
Бийтсън, че поради длъжността и службата си полковник Стайнбах очаква да заеме 
поста на помощник-командир на силите, които предстои да бъдат събрани. При тази 
договорка, Щайнбах уредил да последва Бийтсън с по-късен параход“ (Stevenson 2015: 
171). 

4. Фредерик Уолпоул (Hon. Frederick Walpole, a half-pay Lieutenant in the Royal Navy) 
(William R. O’Byrne. A Naval Biographical Dictionary. Vol. 3, London, 1849, p. 1244; The 
Geographical Magazine. Vol. 3, May, 1876, p. 128–129). 

5. The Spectator, No. 1368, September 16, 1854. 

6. А. М. Зайончковский. Восточная война 1853–1856. Том II, ч. 2. Издателство 
„Полигон“, Санкт-Петербург, 2002, с. 275–276, 278, 290, 294, 296, 353. 
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7. За набезите и золумите на башибозуците, наети от генерал Бийтсън, в лагера на 
британската кавалерия при Девня, капитан Алфред Уилкс Драйсън (Second Captain 
Alfred Wilks Drayson, Royal Horse Artillery) пише в своите спомени:  

„Една вечер, когато се връщахме от езерото, където моят взвод бе ходил да напои 
конете, срещнахме около двайсетина от тези грубияни, които се бяха мотали около 
палатките, вместо да се занимават с конете ни, за което бяха наети. В момента, в 
който ни съзряха, те свърнаха вляво да офейкат; но бяха незабавно заградени от 
нашите коне; неколцина войника слязоха от конете и ги претърсиха. Преди това онези 
бяха захвърлили една мешка, която принадлежеше на полка ни, а в тях се намериха 
ботуши, чорапи, фланели, ризи и множество други неща. Един войник от 17-ти 
улански полк, собственикът на чифт отлични ботуши, вдигна едного от тези 
разбойници – у когото се намериха ботушите – и го хвърли в езерото, откъдето той 
излази след едно хубаво окъпване; останалите бяха доста грубо пообработени и 
пратени да си гледат работата. Скоро след това тези обесници бяха отпратени в 
Шумла, където да бъдат обучени в нещо като войници под командването на генерал 
Бийтсън. 

По време на престоя ни в Девна бяха извършени няколко убийства – или от местните, 
или от башибозуците, много от които бяха изостанали от генерал Бийтсън; същите 
тези бяха намерили убежище сред хълмовете, откъдето изпълзяваха нощем като диви 
зверове, търсещи какво могат да погълнат, откраднат или унищожат. Множество 
тъмни престъпления, които нашите офицери приписваха на местните, без съмнение 
бяха дело на башибозуците“. http://www.gutenberg.org/files/37255/37255-h/37255-h.htm;  

Редник Майкъл Махони (Private Michael Mahoney (1066) от 8-ми хусарски полк (8th 
King's Royal Irish Hussars) е ограбен и убит от местните жители малко след 
пристигането си в Девня (David Murphy. Ireland and the Crimean war. Dublin, Four Courts 
Press, 2002, p. 37). 

8. „Полковник Бийтсън, на когото бе поверено да организира башибозуците, подаде 
оставка, както се твърди, заради това, че нехаел за тях, и заради подхвърлянето на 
Омар паша, че „патриотизмът на башибозука не е поддавал, когато е бивал поверен в 
други ръце“ (The Spectator, No. 1368, September 16, 1854).  

9. Документи за българската история; Документи из турските държавни архиви, Том 
III, Част I (1564-1908). София, Българска академия на науките, 1940, с. 350. 

10. На 2 ноември 1855 г. в Манастир (Битоля), за нов рекрут башибозуци, през Солун е 
изпратен капитан Едуард Джеймс Мани (Edward James Money, 25th regiment Bengal 
Presidency). На 6 април 1856 г. капитан Мани и рекрутираните от него 70–80 души 
напускат Манастир и на 28 април вече са в лагера на Османската нередовна кавалерия в 
Шумен (Money 1857: 123, 188). 

11. „Към края на май в Солун чакаха 800 новобранци, като от Юскюб щяха да 
пристигнат още; Хавлок имаше във Варна 170 души готови да се качат на корабите 
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заедно с конете, придружителите и багажа, като трябваше да доведе от Силистра и 
останалата част от полка си; Уолпоул, Брет и О’Рейли предвождаха всеки по около 
600 души, съответно към Бейрут, Алепо и Синоп. Войниците бяха общо 3 200, като 
броят им щеше да нарасне до цели 4 000 заедно с полка от Мосул. Скоро след това 
Уиймс докара първата партида българи от Варна, а същевременно една флотилия от 
параходи бе на път с основната част от арабите. Брет бе напуснал Алепо след 
тържествен парад с полка си от 600 души, на който цивилният паша връчил знаме, 
благословено от главния имам на джамията. Уолпоул останал с около шейсетина 
души, за да изчака пристигането на полка от Мосул“ (Stevenson 2015: 218). 

Според капитан Едуард Мани към август 1855 г. в лагера при Дарданелите има 1 500 
башибозука (Money 1857: 32). 

12. Сред тях са и унгарците – капитан Франсис Кирали (Captain Francis Kiraly), 
командир на 7-ми албански полк, ковчежникът капитан Джуниъс Харис (Captain Junius 
Harris – paymaster) и сицилианецът – полковник Енрико Фардела (Colonel Enrico 
Fardella), командир на полк (12 юли – 21 октомври 1855 г.).  

13. Д-р Джордж Бюканан пише за башибозуците при Дарданелите:  

„Башибозуците – другояче наричани нередовната конница на Бийтсън – бяха най-
дивите и нередовни войници въобще. Те са нещо като араби-бедуини, качени на коне с 
голяма издръжливост, но иначе лишени от всякаква хубост. Облечени са в странни 
памучни роби, и когато галопират подире им се веят огромни вълни от плат. Около 
кръста си носят огромен пояс, подобен на шал, в които са затъкнати пищови, ками и 
нож; отстрани им виси ятаган, а на гърбовете на повечето са преметнати пушки. 
Всичките са смугли и свирепи на вид“ (George Buchanan. Camp Life as Seen by a Civilian, 
A Personal Narrative, Glasgow, James Maclehose, 1871, p. 157–158). 

14. По донесение на Джеймс Хенри Скене (секретар на башибозушкия контингент), че 
генерал Бийтсън подбужда бунт на негови офицери от арабската бригада (лоялни на 
генерал Бийтсън), които не искат да са в подчинение на новия командир, през януари 
1860 г. в Англия започва съдебен процес, при които генерал Бийтсън губи 3 000 лири 
(огромна за времето си сума) (Remarks on the Bashi-Bazouks 1877: 17–18; Samaha 2010: 
77–78). Генерал Бийтсън умира през 1872 г. огорчен, разорен и забравен.  

15. През септември 1855 г. в казарма във Варна лагеруват 237 башибозуци (Louvier 
2007: 21–22). 

16. За състава на един полк от Османската нередовна кавалерия при Дарданелите, 
капитан Едуард Мани пише:  

„Накратко, научих, че в пълния си състав един полк трябва да изглежда така: 
Английски офицери: командир, помощник-командир, адютант. 

Местни офицери: бинбашия или началник на една хилядна; от турската дума „бин“ – 
хиляда и „баш“ – глава. Colassee, или помощник-командир. 
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Във всеки ескадрон имаше: юзбашия или командир на стотня, от „юз“ – сто; 
мюлазими или лейтенанти; бюлюк емини или писари; chouses или сержанти, т.е. един 
на всяка под-дивизия или „таким“; онбашия или началник на десет, от „он“ – десет; 
този чин много прилича на нашия ефрейтор; един налбант или ковач; един сарач или 
седлар; 100 нефери или редници“ (Money 1857: 31). 

На щат в Османската нередовна кавалерия от 1 май 1855 г. до 12 юни 1856 г. са 105 
британски (европейски) офицери, интенданти, хуманитарни и ветеринарни лекари и 24 
тромпетисти (Money 1857: 75; Stevenson 2008: 285; Stevenson 2015: 215).    

17. През зимата на 1855–1856 г. генерал Майкъл Смит е в Англия поради болест и е 
заместен от бригаден генерал Едуард Уот (Brigadier Edward Watt, late Bengal Cavalry, 
second in Command). 

18. https://www.ottoman-uniforms.com/1853-till-1856-ottoman-cavalry/ 

◄ 31. Turkish Order of the Medjidie, 3rd 
Class, 1855 - Major-General William 
Ferguson Beatson, National Army Museum, 
London. 

19. Част от командния състав на 
Османската нередовна кавалерия е 
награден (1858 г.) с Османския орден 
„Меджидие“ (Medjidie). 

“Order of the Medjidie 

Officers of the late Osmanli Irregular 
Cavalry and Horse Artillery 

Osmanli Irregular Cavalry 

2nd Class 

Major-General Michael William Smith, now 
of the 3rd Dragoon Guards, Commanding. 

3rd Class 

Brigadier Edward Watt, late Bengal 
Cavalry, second in Command; Brigadier 

Charles Frederick Havelock, formerly of the 16th Lancers, Commanding 1st Brigade; 
Brigadier De Renzie James Brett, 3d Madras European Regiment, Commanding 2d Brigade; 
Colonel Edward Walter Crofton, Royal Artillery, Commandant of the Osmanli Horse 
Artillery; James Henry Skene, Esq., Civil Secretary. 

4th Class 
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Major William Francis Ring, 87th Regiment, Assistant-Quartermaster-General; Captain 
Malcolm Scrimshire Green, 16th Bombay Native Infantry, Deputy Assistant-Adjutant 
General; Richard Pittman, Bombay Artillery, Deputy Assistant-Quartermaster-General; 
Lieutenant-Colonel Francis Sankey; Major Edward FitzGerald Brenan; Major Henry 
Heyman, 15th Bombay Native Infantry; Major John Theodore Ling, 91st Regiment; Major 
Charles Thomas Wemyss, late 17th Regiment; Major Sir Carlo Arthur Henry Rumbold, Bart., 
late 70th Regiment; Major James Williams; Captain William Edington Stuart, 15th Hussars; 
Captain William George Villiers Villiers; Captain Hugh Mulleneux Walmsley, late 63rd 
Regiment; Deputy Commissary-General Humphrey Stanley Jones; Deputy Inspector-General 
of Hospitals Archibald William Cockburn, M.D. 

Osmanli Horse Artillery 

Lieutenant-General Robert Miller Mundy, half-pay, Royal Artillery, Second in Command; 
Major Hugh Bent, Royal Artillery, Major of Brigade; Major Hon. Edward Sidney Plunkett, 
95th Regiment; Major George Colclough, Royal Artillery; Major Edgar Grantham Bredin, 
Royal Artillery; Captain Alexander Henry Murray, Royal Artillery; Captain George Carleton, 
Madras Artillery; Lieutenant Augustus Murray, Royal Navy” (The Edinburgh Gazette, No. 
6785, Friday, March 5, 1858, p. 501–502); The Edinburgh Gazette, August 21, 1855, p.  
1029; The Edinburgh Gazette, September 4, 1855, p. 1086. 

20. За въоръжението на Османската нередовна кавалерия подполковник Хю Уолмсли 
пише в своите спомени (Hugh Mulleneux Walmsley. Journal of a Bashi Bazouk. London, 
Groombridge & Sons, 1857):  

„Английското правителство даде на албанските полкове първокласни пушки и те бяха 
получени от тези мъже с голямо удовлетворение. Един офицер бе назначен за 
инструктор по стрелба, и под неговия надзор тези полкове напредваха бързо към 
съвършенство. Албанците са по рождение стрелци, така както арабите са ездачи, и 
се планираше да се пробият тези полкове по такъв начин, че две колони да бъдат 
свалени, а конете им да бъдат държани от централната част, която остава на 
конете си, свалените биха могли да действат като първокласни стрелци, пълзейки 
върху напредващия враг, вливайки се във фаталния устрем, и много преди врагът да 
можеше да отвърне, здраво седнали по седлата си, те биха изчистили равнините.  

За арабите Англия предостави любимите си дълги копия и изпрати сандъци с 
револвери, а като цяло за всички бе даден пълен набор от нови дрехи за обществена 
сметка; и по този начин всеки беше въоръжен и добре облечен в една и съща 
униформа; вече я нямаше онази същата дива сила, която беше толкова очернена в 
Дарданелите“ (The Church of England quarterly review 1857: 485). 

21. Цариградски вестник, год. VI, бр. 282, 23 юни 1856. 

22. Списание „Фрейзър“ отбелязва: „Но те бяха най-доволни от дажбата ечемик за 
конете им, която беше донякъде непремерено вдигната на 14 фунта на ден – 
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количество, което беше повече от достатъчно за тези маломерни животни“ (Fraser's 
Magazine 1856: 388). 

23. „От Англия беше изпратен капелан и беше чудесна изненада за башибозуците, че 
първата служба се проведе пред тях. Караулното помещение беше избрано за 
временна църква, а през една неделна сутрин всички ние се събрахме за първи път 
публично в Шумла за изпълнението на божественото богослужение и това също в 
самия център, сред нашите хора. Много от тях се събраха на вратата, но не се 
чуваше никакъв звук. Бе показано всяко възможно уважение и дори не можеше да се 
види усмивка на лицата на тези диви мъже. Там останаха, докато всичко свърши, а 
след това тихичко се оттеглиха, за да поговорят за церемонията помежду си“ (The 
Church of England quarterly review 1857: 485–486). 

24. „От време на време избухваха случайни безредици и беше много трудно да се 
възпрепятстват башибозуците да решат въпроса според собствения си обичай с 
пистолет. Шумла беше главната квартира на силите, но двата полка бяха отделени, 
един в Разград, а другият в един град, по-близо до Дунав, на име Търнова“ (The Church 
of England quarterly review 1857: 486). 
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