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Българската военна памет 
зад граница

Текст: Камелия Илиева | Информация и снимки: Лука Станчев

Сто мраморни военни кръста са поставени в българското военно гробище в село Цапари, Македония. Там 
са погребани българските войници, загинали в славната битка при „Червената стена“ през Първата све-
товна война. Инициативата за спасяване на българското гробище е подета от Пловдивския граждански 
клуб и подкрепена от община Пловдив преди 10 години. На 1 ноември 2014 г. (Архангелова задушница) 
във вече напълно възстановеното гробище се състоя официалното му освещаване под звуците на „Мила, 
Родино...“ и първата панихида в памет на загиналите български герои.

По силата на историче-
ските обстоятелства 
повечето от гробо-
вете на българските 
войници и офицери, 

загинали във водените пет войни в 
нейната нова история, се намират 
днес на чужда територия. Става 
дума за около 1500 български во-
енни гробища в Македония, Ру-
мъния, Сърбия, Турция, Гърция, 
Хърватия, Унгария и Австрия. В 

тях лежат останките на над 50 000 
български военнослужещи. Спо-
ред проф. Божидар Димитров 99 % 
от българските военни гробища са 
разрушени или унищожени. 

Как се стига до спасяването и 
възстановяването на гробовете в 
село Цапари разказва един от ини-
циаторите на инициативата, предсе-
дателят на Пловдивския граждански 
клуб, Лука Станчев: „Преди повече 
от 10 години видях мястото, където 

почиват мощите на героите от „Ма-
кедонската“ или „Втората Шипка“ – 
старото селско гробище на Цапари 
край Битоля. Това бе една поляна, 
до която се стигаше по кално дере 
и където пасяха коне. Едно покри-
то с патина каменно паметниче на-
помняше за това. Попитах селянина, 
който ме водеше: „Къде са гробове-
те?“. Отговори ми с въпрос: „Не ги 
ли видиш?“ и ми показа подредени-
те в редове малки могилки!
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И сега като разказвам, имам бучка 
в гърлото. Помислих си: „Тези мом-
чета са дали живота си за Отечество-
то – що за Отечество е това, дето не 
може по един кръст да им сложи на 
гробовете?“ И започнах...

Първо убедих и ангажирах за 
идеята кмета на Пловдив – д-р Иван 
Чомаков. В Македония няма офи-
циално български военни гробища, 
както у нас. Всъщност тогава не е 
имало Македония, там е била Бъл-
гария и офицерите се погребвали в 
двора на църквата, а войниците в 
селското гробище. Така и в Цапари. 
Първо започнах с местното църков-
но настоятелство. Тръгна, но предсе-
дателя го затвориха. Тогава през 2006 
г. видях как в Нормандия се събраха 
на 9 май американци и германци, за 
първи път в Деня на Европа и Поми-
рението – не на Победата. Реших да 
направя същото с французи и бълга-
ри. Приобщих към идеята моя стар 
приятел, режисьора Любиша Геор-
гиевски – тогава Председател на Ма-
кедонския парламент. Ангажира се и 
кметът на Битоля – Владе Талески. И 
направихме сценария – да съберем 
на 9 май 2007 г. посланиците и воен-
ните аташета на всички, воювали в 
Първата световна война страни и да 
направим Първият на Балканите Ден 
на Европа и Помирението. В Битоля 
има френско, немско и сръбско гро-
бище. Започваме от нашето, където 
говори сръбският посланник, после 
се отива на сръбското гробище и там 
слово държи ген. Михо Михов – бъл-
гарският посланик. По аналогичен 
начин и с немци, и французи. На фи-

нала, на френското гробище говори 
председателят Л. Георгиевски. Така де 
факто, а не де юре, узаконих първото 
и единствено българско военно гро-
бище в Република Македония! 

Но се оказа, че на селяните им било 
обещано да се направи път. И напра-
вихме 1 км асфалтов път, 100-метрова 
тържествена алея, 2-метрово стълби-
ще с 10 стъпала, желязна врата и па-
рите стигнаха да се огради гробището 
с телена ограда. Всичките пари се съ-
браха от български свободни мъже! 
Държавата не се ангажира и със сто-
тинка!? Дори групата пловдивчани с 
2 телевизионни камери осигурихме 
ние. Добре, че Военният ТВ канал на-
прави забележителния филм „Братя 
по оръжие“, номиниран за Златната 
ракла, та да не са само снимки за спо-
мен в България.

Самият ден мина впечатляващо! 
Пелагонийският митрополит отслу-
жи помен на нашето и сръбското 
гробище, католически свещеник на 
немското и френското гробище. Кме-
товете на Пловдив и Битоля откриха 
пътя. Сценарият се реализира напъл-
но. Почит отдадоха от всички воюва-
ли страни, включително генерал от 
САЩ. Имаше много хора, много ме-
дии от всичките Балкани – малко от 
България. Защо?

На 9 май 2007 г. обещах на геро-
ите от „Червената стена“ догодина да 
имат бели кръстове на гробовете си. 
И се започна нова одисея. Не помня 
колко е пътувал Одисей от Итака, но 
на Лука от Пловдив му бяха необхо-
дими 7 години.

Най-напред осигурих материала 

През 1917 г. на Южния фронт 
българската армия се сражава, за 
да възвърне териториите и насе-
лението си в Македония. Срещу на-
шите войски са изправени почти 1 
милион английски, френски, итали-
ански, руски, сръбски и гръцки вой-
ски. Край Битоля, в Баба планина, 
се намира връх с името „Червената 
стена“. Евентуалното му превзема-
не е отваряло пътя към долината 
на река Вардар, затова и защита-
та му е била от стратегическо 
значение. „Червената стена“ се 
отбранява от 6-та Бдинска и 8-ма 
Тунджанска дивизия. На 27 март 
френските войски започват офан-
зива. Артилерията им изстрелва 
близо 200 000 снаряда срещу бъл-
гарските позиции. Благодарение 
на съдействието на местното 
население и доброто разузнаване, 
нашите войски са предупредени за 
готвената артилерийска атака и 
успяват да избягнат големи жерт-
ви. След края на адския обстрел в 
настъпление тръгва вражеската 
пехота. Срещу българите са изпра-
вени 5 френски дивизии – почти 100 
000 войници. Ние разполагаме само с 
около 20 000 души. Сражението е из-
ключително кърваво и продължава 
близо два месеца. Със сетни усилия 
защитниците хвърлят дървета и 
камъни срещу настъпващите не-
приятели – оттам и другото име 
на върха – „Македонската Шипка“. 
На 18 май нашата артилерия вли-
за в действие и нанася страховити 
щети на французите. Тях, завоева-
телите, няма кой да ги предупреди. 
Когато оръдията спират, на фрон-
та настава мъртвешка тишина. 
Един от Бдинските полкове тръгва 
напред. Войниците вървят прави, с 
щикове на пушките, без да издават 
звук, без да крещят „ура“. Оцелели-
те, едва 259 французи, се предават. 
Мълчаливата атака на Бдинци сри-
нала психиката на врага. Подвигът 
на защитниците на Отечеството 
край „Македонската Шипка“ е чуто-
вен, неизмерим, велик.

Битката за 
„Червената стена“

ноември 2013 г., д-р Ив. Чомаков, инж. Т. Петков и Л. Станчев 
преговарят с кмета на Битоля – Владе Талески
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за кръстовете – полимер-мрамор от 
Оргахим, Русе – около 60 баки, 1500 
кг. Започнах да набирам средства. 
Показвах филма „Братя по оръжие“, 
снимки, разказвах, убеждавах. Мате-
риалът започна да се втвърдява. Но в 
крайна сметка 100-те кръста с ордена 
за храброст, високи 1,20 м се напра-
виха, проектирани от Жорж Трак и 
Шанси Ахмедов. Г-н Ахмедов ги изра-
боти в Ардино. Проектът за подреж-
дането им в гробището е мой, като в 
него участваха с мнения инж. Тодор 
Петков, д-р Иван Чомаков, инж. Ге-
орги Данаилов, Иво Антонов и Албен 
Исаи. Годините минаваха, но аз бях 
упорит. Един, двама, трима български 
министри на отбраната обещаваха, 
оправдаваха се със закони, с правил-

ници – сменяха се, сваляха ги, съдиха 
се, и... нищо. Сякаш ставаше въпрос 
за войници от частната гвардия на 
Лука Станчев, а не за български вой-
ници, дали живота си за Отечеството!

И добре, че се появи министър 
Ангел Найденов. Веднага се ангажи-
ра с недостигащата сума. И удържа 
на думата си!

Но завършването не стана лес-
но. Срещи с Кмета на Битоля, за да 
напишем и имената на героите – на 
мраморни плочи – 3960 букви на дъл-
жина 28 метра. Търсене на изпълни-
тел. Проектиране. Пазарлъци. Мит-
нически формалности. Транспорт. 
Минаване през Македония. После 
оформянето на гробището. Три ходе-
ния до Македония – Битоля и Скопие. 

Корекции по работата – мраморните 
алеи, подредбата на кръстовете, бе-
тонната ограда, металната надстрой-
ка... капарото. Добре, че Генералният 
консул и консулът в Битоля помагаха, 
за разлика от Посланика в Скопие. И 
гробището стана! Ама правителство-
то взе да пада, а трябваше да се плаща 
свършеното! Но Бог си знае работата 
– в петък платих в Македония и във 
вторник правителството падна. Само 
аз си знам какво изживях. Но францу-
зите казват: „Всичко, което свършва 
добре, е добро“! 

На Архангелова задушница се ос-
вети гробището. Дарихме го на Ми-
нистерството на отбраната на Репу-
блика България. Дано да има грижи 
за поддържането му!“.  ◆

2007 г., Входът2005 г., Входът

2005 г., с. Цапари – гробището – поляна с пасящи коне 2014 г., Гробището сега


