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Никола Статков 

 

ПУРКО И НЕГОВИТЕ ЗЕМЛЯЦИ НАПРАВИХА ПИСАТЕЛЯ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН 

НА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД 75-АТА МУ ГОДИШНИНА, А СТАТКОВ СЕ ОТБЛАГОДАРИ 

НА ВСИЧКИ С НАЙ-НОВИЯ СИ РОМАН “СТОТЕ КЛЮЧА”  
 

 

Никола Статков е роден на първи юни 1932 г. в село Долна Бела речка, обл. Монтана. 

Завършил е гимназия в град Вършец и Юридически факултет в СУ ”Св. Климент Охридски”. 

Работил е за кратко като съдия в столицата, четири години във в. “Вечерни новини” и повече 

от трийсет години в Българска национална телевизия, продължително време като главен 

редактор на редакция “Кино”.  

 

Баща на син и дъщеря, журналисти, дядо на четирима внука, щастливо женен. “Зиновия е 

велика жена, неподражаема и ненадмината съпруга, майка и баба! Хиляда пъти да се женя, все 

нея ще избера!”, кълне се искрено Статков.  

Авторът на десетки сценарии, на великолепната филмова серия “Неочаквана ваканция”, на 

кинокомедията “Темната кория” и създател на класическия емблематичен герой Пурко от 

“Господин за един ден”, пресъздаден от Тодор Колев, Статков е издал шест сборника с разкази 

с интригуващи заглавия, големи тиражи, колоритен език и тънко чувство за хумор, изчерпани 

за броени дни. Негови са също романите “Ден като нощ”, “Белег без рана”, “Отмъщението”, а 

неотдавна книжният пазар предложи последната му книга “Стоте ключа” - роман с много 

въпроси за днешните дни и трогателно посвещение: На жена ми.  

 

- “Стоте ключа” се появи едновременно с вашия 75-годишен юбилей, досещаме се, че това е 

вашият поздрав към българските читатели. А как ви поздравиха и наградиха те на свой ред по 

повод тази прекрасна годишнина?  

- Най-голямата ми награда е, че станах почетен гражданин на град Вършец. Имаше, както се 

сещате, тържество, цветя, речи, благопожелания. Благодарен съм за това признание, защото в 

повечето ми разкази, романи и сценарии за филми съществуват герои от Вършец, какъвто е и 

Пурко впрочем.  

- Ние също ви отправяме сърдечни благопожелания и ви пожелаваме много здраве и дълъг 

живот, творческа активност и всякаква друга впрочем! Вие сам какво си пожелахте?  

- Горе-долу същото. Пък и имам известна надежда относно дълголетието и активността. Моят 

дядо почина на 96 години и последната от тях сам си копаеше декар нива и декар градина, не 

помня до последно да е скръстил ръце.  

- Това, че не сте скръстили и вие ръце, имам предвид, че шест месеца в годината сте на вилата 

си в Панчарево, където също има много градинска работа освен писането, по-здрав ли ви прави, 

по-щастлив или по-богат?  

- По-здрав и по-щастлив със сигурност, виж, за богатство да не говорим.  

- Ако сега бяхте току-що свършили право, нямаше ли да се втурнете към адвокатската кариера, 
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където, казват, се правят много пари?  

- От дете съм искал и знаел, че ще стана писател. На пет години четях като картечница в едно 

полуграмотно селце и учителката или ме гонеше да не преча на другите, или ме караше да им 

чета “Илиада”. Като юноша пишех стихове за собствена консумация, изкарах пет крайно бедни 

студентски години и макар че завърших право с пълно отличие, работих за кратко като юрист, 

после се втурнах в журналистиката, белетристиката и киното.  

- Последната ви книга е свързана с нашата съвременност, но имате и два романа за турското 

робство, издадени също в последните години. Защо се връщате към миналото, и то точно към 

този период?  

- Защото човек не може, не бива да се отвръща от миналото, защото от него зависи настоящето.  

- Споделяте ли мнението, което управниците ни често лансират, че изобщо не става дума за 

робство, а чисто и просто за османско присъствие?  

- Това е пълна измишльотина, това е гавра с България! Нашето робство не е класическото, 

каквото е в древността, но е робство! Дори в навечерието на Освободителната война млади 

българи са продавани на тържищата в Истанбул и Солун като жива стока! Турското робство е 

катастрофа за България! Освен че по него време са избити стотици хиляди българи, други 

стотици хиляди са избягали от страната и никога повече не са се завръщали! Робството спира 

развитието на България и ни оставя на опашката на европейските държави, а ако не беше то, 

щяхме да сме в първата тройка и нямаше да скачаме от радост днес, че са ни приели в Европа!  

- Може ли да се сравняват с робството и следосвобожденския период другите периоди от 

нашата история, разделени от 9 септември и 10 ноември? Имам предвид трусовете, настъпили в 

обществото?  

- Могат в определена степен, но при известни условия. За днешния и вчерашния ден на 

България трябва да се казва истината, само истината и цялата истина. Българинът е склонен да 

отрича всичко, което е било преди него. Така на 9 септември беше отречено миналото дотогава, 

а на 10 ноември изцяло беше отречено времето на социализма, дори тогавашната власт беше 

наречена престъпен режим, което е пълна глупост и не е вярно! Разбира се, това, което беше у 

нас, не беше истински социализъм, но имаше маса положителни неща, като безплатно 

образование и здравеопазване, никой не умираше на улицата от глад, почивката за всички беше 

на символични цени, имаше абсолютна сигурност за личността, можеше да ходиш през нощта 

където поискаш, човек беше сигурен за живота си, за имуществото си...  

- Нима нямаше негативи онази власт?  

- За съжаление, имаше и големи идиотщини! Човек не можеше да говори и пише каквото иска, 

не можеше да пътува из света когато и където поиска, нямаше право на частна инициатива...  

- Сега има и тези, и други права, но по-добре ли живеем? Как се чувства интелектуалецът днес? 

Учителите, научните работници стачкуват, а художниците, артистите, журналистите и 

писателите?  

- Да, имаме право на глас и мнение, на всичко останало, право на частна инициатива, но имаме 

право и да умрем от глад. Неколцина български писатели умряха точно от глад, но няма да 

назова имената им от неудобство и срам. Интелектуалците живеят зле! Ние се оказахме 

негодни за това време, не можем да правим бизнес. Ако Бог ми е дал нещо, то е да пиша, а не да 

правя бизнес! Днес е проблем да издадеш книгата, а не да я напишеш както поискаш. Никакви 

хонорари не вземаш. Преди години моите книги се издаваха в тираж 15-20 хиляди, “Ден като 

нощ” излезе в 70 хиляди екземпляра и всички бройки се изчерпаха. Днес по няколкостотин 

броя тираж се издават, при това изключително трудно, а няма читатели, които да си ги купят.  

- Спря ли българинът да чете книги?  

- Днес с пълна сила действа поговорката “Мишката изяде книжката”. Компютърът измести 

печатните издания, има компютри, няма книги. За съжаление има едно тотално духовно 

обедняване. В родината ни бащина днес върлува страхотна простащина!  

- Оптимист ли сте за бъдещето на България? Вече влязохме в европейския дом, както казват, 

поевропейчваме се, ще реши ли това проблемите ни, особено на бедните сънародници, каквито 

са впрочем пенсионерите?  

- Светът върви не към поевропейчване, а към глобализация, а за мен това е не глобализация, а 

американизация. Глобализацията е тържество на големите корпорации, на уедрения до 

невъзможност капитал. Глобализацията няма да реши проблемите на човечеството. Бедните 



люди ще стават все по-бедни, богатите - все по-богати.  

- Само допреди 17 години нямаше толкова много богати и толкова бедни у нас, как се получи 

тази драстична разлика?  

- Богатите забогатяха чрез невиждан грабеж, законен и незаконен. Историята не знае подобен 

грабеж на държавно имущество, на държавни пари да е ставал. И никой няма да влезе в затвора, 

защото гарван гарвану око не вади. От натрупаното национално богатство 150 млрд. лв. през 

проклинатия от някои социализъм само няколко милиарда останаха в хазната, останалите 

заминаха в нечии дълбоки джобове. Така се появи обществената група на парвенютата, довчера 

никому неизвестни натрупаха милиони и решиха, че са аристократи. А не са, те са само едни 

парвенюта! Но които строят палати, купуват най-новите и най-скъпи коли, подаряват такива на 

любовниците си, харчат по баровете толкова пари, колкото биха стигнали за целогодишна 

издръжка на старчески дом или дом за сираци. И на всичко отгоре гледат с презрение на 

мизерстващите пенсионери, на сиромасите интелектуалци, гледат на тях като на прислужници, 

като на господин Никой!  

- Смятах, че ще окуражите старите и младите с блага дума...  

- Не мога, за съжаление. Цялото човечество работи срещу себе си. Променя се атмосферата, 

ледниковите пояси се топят и разпадат. Гледам с неверие в бъдещето на човечеството и мисля, 

че то няма бъдеще. Знам, че звучи жестоко, но е така. Някой може да ми каже, че доброто 

винаги побеждава злото. Аз съм съгласен. Доброто винаги побеждава злото, което е 

непобедимо! Действителността ме принуждава да повторя думите на знаменития английски 

писател Ръдиард Киплинг: ”Жалко, и ние не можахме да направим света нито по-хубав, нито 

по-добър!”  

 

Надежда СТАМБОЛИЕВА 

  


