Николай Главинчев: Баща ми не е бил главорез, изпълнявал
е заповеди
Знам какво се говори за него, но при всички случаи ще го защитя
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Лев Главинчев

Лев Главинчев е една от най-противоречивите личности в българската история.
Сочен е за масов убиец – избива цялото ръководство на ВМРО начело с Ванче
Михайлов, застрелва регентите. Като комендант на Народната милиция след 9
септември 1944 г. лично ликвидира няколкостотин човека – офицери,
интелектуалци и общественици, обвинени за врагове на народа. Той ръководи и
изваждането на костите на цар Борис ІІІ от Рилския манастир.

Сега синът му, Николай Главинчев, не отрича страшните обвинения по адрес на
баща си, убеден, че той е бил добър човек и много се е грижил за семейството
си. За него той си остава голям патриот и чист българин. “Много ме огорчава,
когато говорят за татко, че е евреин. Може би бъркат заради необичайната ни
фамилия. Родът им е от Охрид. Според легендата името Главинчев идва от един
прадядо, който бил известен като учен и мъдър човек, но и много стиснат.
Викали му Главата. И тръгнала приказка, че на Главата не можеш и винтче да
му забиеш в дупето.
Лев идва в София да учи право, но се свързва с комитите. Има възможност да
замине с чета в Македония, но е оставен за пунктов отговорник на МВРО в
София. Според семейството му умишлено е спрян от участие в чета, защото
хората около него са се страхували от авторитета, който това би му създало.
След разцепването на ВМРО Главинчев остава в крилото на ген.
Александър Протогеров,
който става по-късно и началник на Македоно-одринското опълчение по време
на Балканската война. Конфликтът обаче между двете крила на организацията
все повече се задълбочава.
Започват масови убийства и кланета на македонстващите по улиците в цялата
страна. Самият Лев Главинчев до разцеплението е в много добри отношения с
Ванче Михайлов. През 1925-1926 г. обаче именно Михайлов издава смъртна
присъда за Главинчев и той два пъти е раняван.
Лев прекъсва връзките си с ВМРО през 1935 г., когато е осъден на 15 години
затвор за убийство и грабеж на кърджалийски търговец. Лежи само 5 години и
в резултат на амнистията през 1940 г. е освободен. Свързва се с Перо
Шандаров, бивш член на организационния съд на ВМРО. След 9 септември 1944
г. двамата минават на страната на БКП и Лев Главинчев става един от найзловещите екзекутори на членовете на ВМРО.
Назначен е за комендант на Народната милиция в София. Това е найчерният период в живота му
“Няма ли да застанеш срещу хората, които са искали да те застрелят –
оневинява постъпките му синът, – попаднал е на неподходящото място и пост –
комендант на Народната милиция, а задачата му е била да громи
монархофашисткия апарат и държава”. Според наследника твърденията, че
баща му е убил принц Кирил, брата на цар Борис ІІІ, известния хирург проф.
Станишев, проф. Богдан Филов и още много известни българи, са си чиста
градска легенда.
Главинчев е и човекът, който ръководи изравянето на костите на цар Борис ІІІ
от Рилския манастир въпреки протестите на самия игумен. И до ден днешен
тези останки не са намерени, с изключение на сърцето.

През 1949 г. Лев Главинчев попада за втори път в затвора за криминално
престъпление. Осъждат го за вземане на подкуп.
Той се е познавал много добре с Георги Димитров, за когото е писал доклади и
му ги е носел лично.
Антон Югов пък бил кум на първата сватба на Главинчев.
Въпреки че този човек остава в съзнанието на много хора като
главорез, той е реабилитиран от Тодор Живков след Априлския
пленум
Дълги години е депутат и член на Централната контролно-ревизионна комисия
на ЦК на БКП. Живков, заедно с Людмила, кумува на сватбата на една от
дъщерите му.
Кой точно е издавал заповедите и какви са били мотивите Главинчев старши да
ги изпълнява толкова стриктно и старателно (очевидци на онези събития
твърдят, че лично е измъчвал жертвите си с невероятна жестокост), никога
няма да стане ясно. Няколко дни след смъртта му, през 1970 г., целият му архив
е иззет, най-вероятно от ДС, без никакво обяснение. Мистерията с архива на
червения палач продължава и след промените, но всички опити на
наследниците му да го открият удрят на камък. Те имат своето обяснение.
Убедени са, че зад всичко това стои Тодор Живков или някой от личното му
обкръжение.

