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Историята на Гринго от Твардица

Историята, която искам 
да разкажа, случайно 
чух преди около двана-
десет години в непри-
нуден разговор с 88-го-
дишния твърдичанин 
Фьодор Илич Главчев.
 Дядо Фьодор, поняко-
га разговорно и забав-
но наричан от хората 
„Гринго“, е живял дъ-
лъг живот, изпълнен с 
драматични събития и 
плодотворни работни 
години на бесарабски 
българин. Според него 
дядо Фьодор не обича 
особено да си спом-
ня един от периодите 
от живота си. Но тук е 
уместно да си припом-
ним фразата на фило-
соф, живял във времена 
преди Римската им-
перия Плиний Стари: 
„Истината е във вино-
то!“
 Ето защо само на чаша 
вино успяхме да влезем 
в непринуден разговор 
и да научим за приклю-
ченията на дядо Фьодор 
в по-младите му годи-
ни. Впрочем смешният 
прякор „Гринго“ не е 
празно изобретение на 
приятели или вещици, 
а показател за неговата 
бурна и рискована мла-
дост през четиридесет-
те, военните години от 
миналия век.
  И така, силният и па-

лав Фьодор Главчев, 
през годините на втора-
та румънска окупация 
(1941-44), се озова в ру-
мънската армия. По съ-
щата причина, поради 
която българите от Бе-
сарабия не отидоха на 
фронта на Втората све-
товна война от страна-
та на Съветския съюз, 
румънците също не за-
ложиха на тях. Смятало 
се е, че тези имигранти, 
чиито предци са живе-
ли при турския султан, 
и при руския цар, и при 
румънския крал, и при 
съветския секретар, 
могат да се окажат не-
надеждни на фронтови-
те линии.
 За селския работник от 
Буджак, какъвто беше 
Фьодор Главчев, всяка 
власт беше като закон 
— трябва да се спазва. 
Така той се озовава в 
индустриалния град на 
Румъния — Плоещ, под 
командването на ка-
питана на румънската 
армия. Умишлено пре-
веждаме редиците по 
отношение на редиците 
на съветската армия за 
по-добро разбиране.
 За военнослужещите в 
тила, спомня си Фьодор 
Главчев, във военно 
време винаги е имало 
много работа. Главно 
изграждане и ремон-

тиране  железопътни 
коловози. Млад и силен 
войник, както се казва, 
редовно дърпаше ка-
ишката на армейския 
дълг. Но само мисълта 
за това, какво се случва 
вкъщи, как родителите 
и братята се справят с 
полската работа, с до-
битъка, непрестанно го 
преследва.
  Веднъж той получа-
ва кратък отпуск за 
примерна служба. Три 
дни ходене, и той е в 
Твърдица. Видял се 
със своите роднини и 
приятели. Помогнал, с 
каквото можел за това 
кратко време и по съ-
щия начин успешно се 
завърнал в своята част 
пеша. Капитанът вяр-
вал в съвестността на 
българския войник. В 
същото време той полу-
чил и прякора „Гринго“ 
заради жизнерадостния 
си и приказлив харак-
тер. Румънците приели 
тази дума през 18-ти 
век от испанските цига-
ни, които я присъждали 
на всеки говорлив но-
водошъл  чужденец.
  Гринго, така че Грин-
го се съгласи Федор и 
с това име стана ръко-
водител на звеното и 
душата на всички ини-
циативи по линия на 
работа и почивка.
 Когато дошъл март 
1944 г. и земята запо-
чнала да се затопля, 
сърцето на селянина от 
Твърдица отново боле-
ло. Тука по волята на 
съдбата в чужда земя,  
той с голяма ломка на-
мества релси, а в къщи 
вероятно се подготвят 
за сезона на сеитба, 
подготвят земята, семе-
на …. Ами агнетата и 
конете как са там?
Румънският „осташ“ от 
Твърдица не издържа и 
отново поисква почив-
ка от капитана. И той го 
позволява, въпреки че е 
военно време и фрон-
тът вече се приближава 
към Днестър.
  Отново със същия 
транспорт, тоест той 
стига до къщата си най-
вече пеша. Отново  по-
мага за домакинската 
работа и след опреде-
леното време се засъ-
бира за връщане в част. 
Но изведнъж започва 
силна снежна буря и 
в продължение на три 
дни беше невъзмож-
но да излезеш на пътя. 
Разбира се, неуспехът 
да се върне навреме ще 
се счита за бягство, но 
за рисков човек това е 
просто приключение, 
защото няма да бъде за-
стрелян за това “,  смет-
на  Фьодор.
 А Червената армия 
вече беше от тази стра-
на на Днестър и по вре-
ме на кратка почивка се 
готвеше за освобожде-
нието на Молдова и на-
стъпление по-нататък 

към Румъния. Онези 
румънци, които имаха 
ферми в нашия район, 
набързо премахнаха 
имотите си през Прут 
и те сами се премести-
ха със семействата си в 
родината си.
 Фьодор Главчев отиде 
в поделението веднага 
щом времето позволи и 
докато дойде, започна 
първата операция Яси-
Кишинев. Съветските 
самолети започнаха да 
бомбардират индустри-
алния и нефтоносния 
район Плоещ с набези. 
Поделението, в което 
Фьодор Главчев служи 
неуморно, ремонтира 
бомбардираните коло-
вози и капитанът беше 
бесен, че Гринго не се 
върна в определено-
то време и вероятно 
използва момента, за 
да изчака смяната на 
властта.
 Каква обаче беше изне-
надата му, когато Грин-
го се появи ?! Но за-
къснението във военно 
време се смята за воен-
но престъпление и вла-
стите, без да се вслуш-
ват в оправданията на 
войника, започват нито 
повече, нито по-малко 
екзекуция на най-до-
брия войник от поделе-
нието.
 И наистина, амуни-
цията на Фьодор била 
конфискувана, а той 
поставен до самотно 
дърво извън територия-
та. Изпълнителите на 
стрелбата от войниците 
вдигнаха карабините 
си и стояха в очакване 
на командата. И тогава 
капитанът се обърна 
към Федор с предложе-
ние да каже последната 
дума преди смъртта си.
 Е, какво можете да ка-
жете в такива случаи, 
когато знаел, че всичко 
е безполезно? И Гринго 
спонтанно се решава на 
дръзки думи. Той пред-
ложи да не го застрелят, 
а да го пуснат у дома. И 
за това ще изпрати на 
капитана най-доброто 
агне и бъчва вино от 
Бесарабия.
 Капитанът оцени са-
мообладанието на бъл-
гарина и отмени екзе-
куцията. И наистина 
го пусна да си отиде в 
Бесарабия.
Така още повече от 
шестдесет години дядо 
Фьодор Главчев про-
дължи живота си в 
Твърдица със запомня-
щия се прякор Гринго.
И когато се прибра у 
дома, той всъщност из-
прати агнешкото и буре 
с вино на капитана в 
Плоещ. Благоприли-
чието на първо място, 
— обобщи приключе-
нията си и по същество 
целия си труден живот, 
твърдицкият Гринго — 
Фьодор Илич Главчев.
 

Дмитрий Балтажи

Да бъдем бдителни по време 
на Великденските празници!

С предстоящите чества-
ния на Великденските 
празници се повишава 
и пожарната опасност. 
Събитието е свързано 
със събиране на големи 
групи хора, както в цър-
ковните храмове, така 
и на други обществени 
места. 
Ритуалът по празнуване-
то е свързан с паленето и 
пренасянето от църквите 
до домовете на горящи 
свещи, а това крие ри-
скове от възникване на 

запалване и пожари. 
За да бъде и остане на-
строението ви празнич-
но и весело Районна 
служба „пожарна без-
опасност и защита на 
населението” гр. Балчик 
призовава всички граж-
дани да спазват следните 
правила за пожарна без-
опасност:
1. Да не се изхвърлят 
безразборно горящи све-
щи и клечки кибрит;
2. Горящите свещи да се 
поставят на безопасни 

места, върху негорими 
подложки, на разстояние 
от леснозапалими мате-
риали;
3. Да не се допуска деца 
сами да палят свещи и 
кибрит;
4. При посещение на 
църковните храмове и 
други обществени мес-
та, да се спазват устано-
вените противопожарни 
правила и норми.

26.04.2021г.
мл.инспектор Христов   

РС “ПБЗН” - Балчик

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични рамки и слън-
чеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптиката 
в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


