
  
ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК НИКОЛА СТАТКОВ СЕ СРЕЩНА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ „КОЗНИЦА” 

 

 В навечерието на своята 80-годишнина, Никола Статков – първият носител на званието 

„Почетен гражданин на Вършец” се срещна с членовете на пенсионерски клуб „Козница” във 

Вършец по инициатива на ръководството на сдружението. 

 Той е роден на 01.06.1932 г. в с. Долна Бела речка. Автор е на романи, сборници с 

разкази и сценарии на телевизионни филми, които са ни близки и скъпи, тъй като описват 

живота и колоритните образи на наши познайници-земляци. 

 По време на срещата Цеца Антонова сподели впечатленията си от последния роман 

„Стоте ключа” и направи блестящ литературен анализ на творбата, с което заслужи 

адмирациите на самия Статков. 

 Отзиви за творчеството на Никола Статков направи и председателят на сдружението на 

пенсионерите Маргарита Георгиева, а съучениците му Катина Александрова и Димитър Петров 

от Випуск 1950 на вършечката гимназия го поздравиха в аванс по случай неговата 80- 

годишнина, като му пожелаха здраве, сили, бодрост и творческо дълголетие. 

 Групата за популярни песни „Незабравки” към клуба на пенсионера също се 

присъедини към поздравленията с изпълнения на обичани и популярни песни. 

 С присъщото си чувство за хумор и шеговит тон Статков разказа за бедното си детство 

на село, където трите деца с родителите живеели в една стая 3 на 3 метра, а на ниската сения се 

слагала една обща паница с пет дървени лъжици, за това как местният фелдшер казал на баща 

му да не позволява на сина си да чете, защото има проблеми с очите, но малкият Никола криел 

книжките и вестниците под дрехите и четял тайно, докато пасял кравите… Само неистовата 

любов на бъдещия писател към книгите и жаждата му за знания спомагат да „излезе от калта”, 

да завърши право, да стане прочут писател, да се издигне до средите на интелектуалците. 

 Тъжно нещо е старостта, помня баща ми казваше : „сине, старостта е най-страшната 

болест, защото старостта е самота”, отбелязва с тъга писателят. 

 Как творя? Нощем мисля, денем пиша, свикнал съм на този безсънен ритъм на работа. 

Нямам намерение да се уча да пиша с компютър, няма за кога – свикнал съм с пишещата 

машина, имам три у дома. 

 Слушал съм много суперлативи за себе си и за творчеството си, хвален съм много, но и 

много са ме мразили и завиждали. Житейското ми верую е да не правим зло на другите, да не 

пречим. Ако всеки от нас се постави на мястото на другия, то по света няма да има лошо. 



 В последните години се отвратих от човека и човечеството. Три години не съм написал 

нито ред. Но реших, че имам какво да кажа на читателите и не трябва да сдържам мислите 

вътре в себе си. Започнах да пиша нов роман със заглавие „Сбогом на илюзиите”, написал съм 

вече около 200 страници от него. Това е един малко тъжен и песимистичен роман в черни 

краски, той е сбогуване с вярата, че човечеството ще стане щастливо и справедливостта ще 

победи, сбогуване с илюзиите. 

 И тъй като не бих искал да завърша творческия си път с този песимистичен роман, 

сигурно след него ще последва нещо светло и по-радостно, нещо, изпълнено с надежда, защото 

надеждата е тази, която умира последна – разкри бъдещите си намерения големият творец 

Никола Статков. 

 

                                                  Текст и снимка: 

                                                  Евелина ГЕОРГИЕВА 

 


