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Трети март е празник на 
историческата промяна на 
Балканския полуостров. 
След поредната война 
между двете велики 
империи идва краят на 
робството за българския 
народ. Преди да се стигне 
до този  дългоочакван 
финал е съдбовна 
предишната война, 
за която увлекателно 
разказва Тодор Гигов 
в документалния си 
исторически романа „ 
Прокълнати ветрове”,ВИ, 
С, 1986,254с. Балчишкото 
злато е нишката в богатия 
сюжет от събития, 
процеси и истории, на 
които главното действащо 
лице е капитан Васил 
Вълков от Котел. Неговият 
път е на романтичната 
българска личност, която 
вярва в Бога, в народа, в 
бъдещето на България и 
прави чудеса в различните 

селища на Империята. 
Той е човек на делото, 
на мъжеството и успеха, 
затова хората го обичат 
и уважават. Достига до 
патриаршеска възраст, 
за да документира своя 
живот в продължение 
на близо половин век на 
изпитания. Естетическо 
удоволствие е да се 
чете такъв автентичен 
текст, който духовно ни 
пречиства и зарежда с 
енергията на слънцето 
България. Васил 
Петрович Чардаклиев 
е основното действащо 
лице в творбата, родом е 
от Котел, светилище на 
титаните на националното 
ни Възраждане-от д-р 
Петър Берон през Стефан 
Богориди, за да се стигне 
до Георги Мамарчев и 
Г.С.Раковски. Семейството 
е типично за епохата в 
началото на ХIХ век по 
нашите земи- майката 
гледа синовете, а бащата 
Петър е овчар в степна 
Добруджа. Момчетата 
са също разделени, по-
големият Николай е при 
бащата, а малкият Васил 
помага с имота в родния 
дом им. В живота на 
Империята това е театърът  
на времето при султан 
Махмуд II, на руските царе 
АлександърI  и НиколайI, 
на ген.Дибич Забалкански. 
След Букурещ момчето 
решава да отиде при баща 
си и брат си в Балчик.
  В тези „смутни 

времена”(проф.
Вера Мутафчиева) на 
беззакония, насилие и 
жестоки еничарски банди, 
както е пресъздадено 
в сб.”Старопланински 
легенди” на хуманиста 
Йовков, около обяд в 
землището на морското 
селище със скалите 
Васил попада на затрупан 
кладенец. От години се 
носи в региона слухът 
за разбойници, които  
в средата на ХVIII век 
нападат и ограбват керван, 
а съкровището е скрито 
някъде по тези места. 
Разговарят баща и син, 
и организират тайно 
изкопаване, за да стигнат 
до ценностите. Взети 
са важни мерки, за да 
не се стигне до кървава 
саморазправа. Включени в 
„заверата” са общинският 
Ибиш(Момчил) ага със 
зет си, младият е кадията. 
Наети са изкопчии, те 
работят усърдно под 
погледа на Васил, докарал 
стадото, за да си прикрива 
тайната работа. На 15 
колача дълбочина се 
появяват бакър и кости, 
продължава дейностите  
и  стига  до находището-3 
000 оки мед /1 ока е 
равна на 1200 гр., още 
по-надълбоко са златните 
рубета, сребърните пари, 
фандъци, масури други 
стари турски монети. 
Действа се хладнокръвно 
и организирано, плаща се 
на работниците, всичко 

останало се разпределя 
на четири части. Два от 
дяловете са за бащата 
и сина, а другите за 
властниците.
 Момъкът през 
пристанището във Варна 
пристига в столицата 
Цариград. Авторът избира 
метода на документалната 
достоверност, която 
е преплетена с 
романтичната извисеност, 
както е в романа „Калуня-
каля” на Георги Божинов. 
Двамата братя са агенти 
„под прикритие” за 
руската армия във войната 
1828-1829 година. Васил 
е фелдшер по конете във 
войската, а Николай е в 
свитата на Хюсеин ага. 
Златото  е винаги давано 
пестеливо от капитана в 
руската армия на Васил 
Вълков за родолюбивата 
дейност на д-р Иван 
Селимински,  за оръжие на 
Георги Мамарчев и Георги 
Сава Раковски и други 
тайни завери, защото за  
предприемчивия добър 
християнин нашият 
народ е великомъченик. 
Храбрият организатор 
приема за дълг и 
отговорност, гордост и 
болка грижите за всички 
наши изселници, които 
тръгват към неизвестното 
и непознатото. Бог 
го възнаграждава 
за подвизите и след 
смъртната му присъда 
дочаква свободата в 
новия си дом в Браила. В 
него пише летописа си, 
а и увековечава върху 
мраморно пано събитията, 

които са раните по тялото 
на народа ни.
 Документалният роман 
на Тодор Гигов е в богатата 
традиция на творците 
ни Стефан Дичев, Генчо 
Стоев, Антон Дончев, 
Слав Хр.Караславов, 
Николай Хайтов и пред 
нас оживяват страниците 
за достойните българи 
идеалисти, които като 
хъшовете на Вазов 
избират да се откажат 

от къщи, пари и имоти, 
за да поемат пътя на 
героизма и безсмъртието 
в народната памет. 
Капитан Васил Вълков и 
хиляди други смели наши 
личности оживяват по 
страниците на книгите, 
за да се превръщат в 
светъл пример за следване 
от следващите млади 
поколения. 
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