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Няколко уводни думи

Днес предлагам на вниманието на читателите една, ако мога 
така да се изразя, „събирателна“ книга. В първата си част тя 

включва 63 самостоятелни публикации от личния ми блог, пи-
сани по различни политически поводи през последните две го-
дини. Правя го с убеждението, че, от една страна, те са едно ло-
гично допълнение към проблематиката, анализите и заключени-
ята в трите ми книги, издадени между 2007 и 2013 г., а от друга, 
съдържат и много премълчани и недоизказани досега истини за 
противоречивия български преход. Преход, който не само че не 
е завършил, но като че ли едва сега започва. 

Втората част от книгата е посветена на дългогодишното ми 
и изключително ползотворно сътрудничество със седмичника 
„Култура“, с главен редактор Копринка Червенкова, към който 
изпитвам огромно уважение и респект. Поне за мен това (стре-
мящо се да бъде) независимо издание е една от малкото „златни 
рибки“ сред „медийните акули“, които продължават да модели-
рат и манипулират все по-конюнктурните ни медийна и полити-
ческа среда. 

Симпатиите ми към този наистина уникален дискусионен 
седмичник датират още от времето на „перестройката“, когато 
под името „Народна култура“ и под ръководството на Стефан 
Продев той се превърна в една от първите разкрепостени публи-
цистични трибуни. През тези години, по-точно в началото на 
1987 г., и аз имах удоволствието да публикувам първата си ди-
сидентска статия: „Ех, да ми дойдеш на строежа“, посветена на 
принизения авторитет на българските учени. 
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Реших да я включа в книгата не само като една „егоцентрич-
на закачка“ от началото на публистичната ми дейност, но и пора-
ди актуалното ѝ звучене днес, 30 години по-късно. За огромно 
съжаление, въпреки че страната ни е член на ЕС, бюджетните и 
организационните проблеми на БАН и водещите университети 
са повече от огромни. Заедно с този емоционален „скок назад 
във времето“, за книгата съм подбрал още седем сериозни анали-
тични статии, публикувани в периода между 2011 и 2014 г. в спе-
циализираната рубрика на седмичника „Политическа култура“.

Третата част на книгата е свързана с едни от най-деликат-
ните и болезнени дефицити в българската политическа и инсти-
туционална култура –  ограниченията в свободата на словото и 
симбиозата между медиите и политиката. Тук съм включил както 
един актуален коментар, посветен  на потресаващото от всяка 
гледна точка 113-то ни място по свобода на медиите (от общо 
180 страни) в новата класация на „Репортери без граници“ за 
2016 г., така и една статия от лятото на 2013 г., анализираща до-
минираната от корупция медийна среда и нерегламентираните 
взаимоотношения между медии, политици и олигарси. Специ-
ално внимание съм отделил и на една колкото „забавна“, толкова 
и тъжна история на нейното цензуриране, публикувана като по-
слеслов след статията.

Вместо заключение предлагам на вниманието на читателите 
предизвиканите си размисли по „вечната“ и може би най-важ-
на тема на прехода „Какво постигнахме и къде се провалихме“. 
Писал съм и съм беседвал многократно по тази тема, като дис-
кусията винаги е започвана и никога не е довършвана. Няма да 
бъде довършена и с този предлаган авторски текст, но поне се 
надявам той да бъде приет с цялата сериозност на обсъжданата 
проблематика. 

Октомври 2016 г.


