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Само няколко години от началото на промените и разочарованието от политическата и социална 

обстановка са достатъчни,  за  да  се оформят лицата на новите  знакови фигури и субекти на 

прехода.  Тяхната  поява  се  свързва  преди  всичко  с  напълно  различните  взаимоотношения, 

ценности и нагласи, които се налагат в динамично развиващото се българско общество след 1989 

г. Те са част от политическата култура на съвременността, именно защото се раждат и моделират 

от политическата действителност. Една от причините за тяхната поява се дължи на факта, че в 

началото  на  българския  преход  се  чувства  съвсем  осезателен  дефицит  на  ярки,  значими  и 

харизматични  личности.  Липсата  на  признати  авторитети  в  политиката,  изкуството  и 

обществения живот съвсем закономерно води до тяхното заместване с друг тип герои. Всеки 

един  от  тези  персонажи  е  събирателен  и  многопластов  образ,  зад  който  прозират  явления, 

породили  се  от  смяната  на  системата,  последвалите  икономически  трансформации  и 

отношението към комунистическото миналото. 

Приносът на  средствата за масова информация за  популяризирането и характеризирането на 

„героите на новото време” е безспорен. Централните всекидневници са тези, на които най-вече 

се преписва заслугата за силното им публично присъствие.  Стремежът им да покрият целия 

обществен информационен спектър ги заставя непрекъснато да развиват теми, които са актуални 

и интересни за  аудиторията.  Определено теми с  такъв заряд  са  новопоявилият се  образ  на 

„момчетата с бухалките”.    

Борците или т. нар. „борчета”, „мутри”, „вратове”, „баровци”, „охранители”, „бодигардове” и 

други производни на тях термини, използвани в централните всекидневници и обикновените 

разговори, се превръщат в широко социално явление, което веднага след своята поява придобива 

изненадващ разцвет и нездрав интерес. Това са познатите от социализма „олимпийски надежди”, 

млади хора, занимавали се в стотиците школи и професионални училища със силови спортове. В 

началото на прехода, те вече са в авангарда на организираната престъпност и са се наложили в 

публичното  пространство  със  смущаващия  образ  на  „брутални”,  „безскрупулни”  и  „опасни 

типове”.  Само за  две-три  години  обаче,  те  извървяват  пътя  от  обикновени  улични  биячи  и 

криминално проявени лица до сериозни предприемачи с  апетити към търговията,  туризма и 



увеселителните  заведения,  където  лесно  могат  да  легализират  незаконните  си  печалби.  Към 

средата на 90-те години техните структури вече са заели трайни позиции в икономическия живот 

на страната, превръщайки сенчестия бизнес в най-лесния, а може би и най-удачен вариант за 

просперитет в институционалния хаос на новото време. 

В началото на 1995г. десетките рекетьорски групи, сформирани в началото на промените, са се 

преориентирали към широкото и гъвкаво поле на застрахователния бизнес, който им предоставя 

неограничени  възможности  и  полулегални  форми  на  съществуване  и  изнудване.  Огромните 

средства,  с  които  разполагат  от  своите  незаконни,  но  доходоносни  бизнес  начинания,  и 

„лъскавият”  им  начин  на  живот  все  по-силно  ги  поставят  във  фокуса  на  общественото 

полезрение. Чрез безпардонното си афиширане на материални възможности и недосегаемост от 

закона те  се  превръщат  в  своеобразен социален „дразнител”.  Появата  им от  вестникарските 

криминални  хроники  във  всекидневието  на  останалите  хора  предизвиква  първоначалната 

реакция на страх, неодобрение, любопитство и преминава в   митологизиране на някои техни 

способности и паралелно с това осмиването им чрез наложения им стереотип от измислените и 

посветени на тях стотици вицове.[1] 

Най-разпространената  визуална  представа  за  бореца  винаги  е  една  и  съща:  завидна  физика, 

ниско чело, сплеснати уши, дебели вратове, с къса подстрижка или с гола глава. Облеклото им 

най-често се състои от анцуг, а със себе си носят неизменните аксесоари като мобифони, скъпи 

коли, златни ланци и бухалки. Всъщност борческият персонаж е един от възпяваните герои в 

началото  на  един  нов  тип  музика  т.  нар.  поп-фолк.  В  нея  той  винаги  е  представен  в 

изключително  привлекателен  ореол  –  като  един  от  силните  на  деня,  недосегаем  от  закона, 

душата на компанията, владетел на женските сърца и притежател на неограничени финансови 

възможности  (песента  „Тигре,  тигре”  и  днес  е  една  от  „златните  хитове”  на  попфолка). 

Интересно е да се отбележи, че занятието на бореца в тези песни не се опитва да се прикрие или  

избегне. Той е представен като закононарушител, рекетьор, занимаващ се с тъмни дела човек, 

далавераджия  и  побойник,  но  въпреки  това,  възпяването  на  неговия  образ  е  обагрено  с 

романтични окраски, които показват нескритото възхищение на текстописеца и изпълнителя към 

своя лирически герой. Така широко представена чрез масовата популярна музика, в каквато се 

превръща поп-фолкът, фигурата и маниерите на бореца се превръщат в особено привлекателни 

за подражание сред подрастващото поколение. Това води до появата на т. нар. „борческа мода” и 

себеотъждествяване сред младите хора, най-вече ученици, което се изразява във външния вид 

(много  къси  коси  и  голи  вратове),  носенето  на  колкото  се  може по-големи и  повече  златни 



предмети по себе си, демонстрирането на финансов просперитет, афиширане на познанство и 

покровителство с истински борчески групировки. 

Освен в модните тенденции и поп-фолк музиката, образът на „момчето с бухалката” се появи и 

получи бързо разпространение в т. нар. „борчески” вицове. Според някои днешни изследователи 

вицът представлява мощна комуникативна форма и идентификационна стратегия, стремяща се 

да визира определено отношение към явлението, което е негов предмет. Следователно целта им е 

да осмеят борческия персонаж и по този начин да го разграничат и раздалечат от идентичността 

на  разказвача,  но  също  така  те  са  и  възможност  да  се  усвои  и  персонализира  откритото 

присъствие на организираната престъпност в съвременното общество и случващите се събития в 

държавата.[2] В едно своя статия журналистът Матей Стоянов твърди, че чрез вицовете, които 

създава  едно  общество,  то  изразява  своите  страхове.  Осмиването  на  това,  което  плаши,  е 

„вероятно неосъзнат стремеж към освобождаване от тези страхове или поне ограничаването им 

в името на всеобщото душевно здраве.”[3] Както заключва и в. „24 часа”  - „като не може да се 

справи с  мускулестите  борци,  народът се  смее над тях.”[4] Вицеборческият епос преживява 

истински апогей след 1993г., измествайки по популярност дори винаги актуалните политически 

анекдоти. Вицове се разказват не само между приятели, колеги или в тесен семеен кръг, но могат 

да бъдат чути от радио и телевизионния ефир, при това не само в културно-развлекателните 

предавания.  В  тях  той  присъства  отново  с  основните  си  атрибути  –  бухалката,  мобифонът, 

скъпата кола, но първо място се наблюдава стремеж да се изтъкне неговата глупост, невероятна 

тъпота,  граничеща  с  олигофрения,  ниска  култура  и  просташки  маниери.  Така  акцентът  е 

поставен  върху  тяхната  изключителна  неинтелигентност,  чиято  реална  основа  се  дължи  на 

всеобщо наложеното мнение,  още от  времето на  социализма,  че  борците са  млади хора със 

спортно образование, наблегнали повече на физическото, отколкото на умственото си развитие. 

Въпреки това,  находчивото окарикатуряване и  изразено презрение само частично успяват да 

неутрализират обаятелния им образ и подчертан обществен интерес към тях.  

Правейки опит да се обясни от къде произлиза интереса и пиетета към семантичната фигура на 

бореца и неговата груба сила, в. „24 часа” задава риторичния въпрос: „Чий образ е безсмъртен в  

нашия фолклор – в зависимост от епохата това е образът на юнака, на хайдутина, комитата,  

партизанина,  на  дисидента  и  накрая  на  президента.”[5] Характерното  за  всички  тези 

исторически персонажи е,  че тяхната дейност е винаги на ръба на закона и в зависимост от 

гледната точка и перспектива, се сдобиват с положителни или отрицателни оценки на хората и 

институциите  около  тях.  Всъщност  това,  което  ги  обединява,  е  действията  им  против 



официалната  власт,  срещу наложените институционални правила и закони.  Този своеобразен 

„антисистемен  персонаж”,  независимо  от  историческия  контекст,  винаги  е  предизвиквала 

симпатии  в  българската  традиционна  култура  и  манталитет. Съвременните  борци  и  тяхното 

противопоставяне  срещу  „враждебната”  държава  е  логично  продължение  на  този  вековен 

културен  стереотип.  Дори  и  в  техните  прякори,  с  които  стават  известни  в  общественото 

пространство,  журналистите  откриват препратка  към страховитата  романтика на  хайдушките 

прозвища и „носталгия по фолклорната слава на големите български разбойници.”[6] 

Всъщност медийната информационна среда и в частност централната преса предоставят 

най-голямо поле за разпространение и трайно „битуване” на борческия персонаж в годините на 

прехода. Благодарение на тях образът на „мутрата” (този термин доста успешно и находчиво 

измества  и  надгражда  понятието  борец)  придобива  много  повече  пълнота  и  развитие, 

превръщайки се в мощен социален и обществен фактор с дейно присъствие в съвременните 

процеси, протичащи в страната. Въпросът, който се поставя обаче, е какво отношение създават 

медиите към него. Търсенето на отговора може да помогне и при другия важен въпрос, а именно 

защо  борците  и  произлезлите  от  техните  среди  мастити  бизнесмени  и  „бели  якички”, 

превърнали  се  в  носители  на  повечето  отрицателни  тенденции  в  обществото,  не  получиха 

публично порицание и заклеймяване, а продължават и днес своето съществуване като социално 

явление. 

През  периода  1995-1997г.  се  наблюдават  и  няколко  особености  при  разгръщането  на 

„борческата тематика”. Част от нейните представители излизат от анонимността и колективния 

образ,  превръщат  се  в  сериозни  бизнесмени,  които  имат  зад  гърба  си  трибуквени 

застрахователни компании и се  опитват  да  легализират чрез  „честен  труд” съмнителните си 

авоари. Този стремеж може да бъде уловен най-добре в една статия във в. „Дума”, подписана от 

Илия Павлов (шеф на „Мултигруп”, също бивш борец) и която, благодарение на своето послание 

се  е  превърнала  в  емблематична  за  българския  преход.  В  нея  борците  се  представят  като 

„изключително  почтени мъже,  изоставени от  държавата  на  улицата,  след  като  години наред 

разнасяха  славата  на  родината  по  целия  свят”.[7] Главната  причина  за  написването  на  тази 

статия се оказва  най-вече призива, който маститият бизнесмен отправя към „онеправданите” 

момчета, а именно – те сами да се откажат от незаконната част от своите деяния и да „отрежат от 

себе си тази ненужна част от бизнеса си, както гущерът реже опашката си.” Този апел е преди 

всичко и препоръка поради зачестилите показни разстрели на видни борчески представители. 

Убийството  на  Васил  Илиев,  шеф  на  най-популярната  и  набираща  сили  борческа 



застрахователна компания „ВИС-, в началото на 1995г.  има широк политически и обществен 

отзвук. Смъртта на видния борец, бивш републикански шампион, предизвиква редица полемики 

и  най-разнообразни  хипотези,  заливащи  публичното  пространство  от  страниците  на 

всекидневната  преса.  Все  по-силно  се  налага  тезата,  че  борческите  групировки  са  част  от 

политическите схеми на управляващите, а  „определени кръгове на властта ги използват като 

момчета  за  поръчки  в  сенчестата  страна  на  икономиката”.[8] Теза,  която  се  поддържа  от 

мнозинството българи с убеждението, че „комунистите създадоха мутрите, за да плашат народа”. 

Според тях „началният тласък” на борческите бизнес империи идва от „червените” куфарчета и 

пари, раздавани персонално от Андрей Луканов. Изборът им произтича от техните способности. 

Идеята, че те са били избрани от някой друг и са се превърнали в „маша за определени игри на 

висшестоящи  политици”  е  най-устойчива  за  повечето  хора.  Централните  медии  също 

разпространяват  подобни  тези  и  хипотези.  Според  тях  политическото  покровителството  се 

изразява  чрез  лобиране,  ходатайстване и  прикриване,  но  когато възникне напрежение между 

двете страни, убитите босове играят ролята на бушон – изгарят, за да запазят инсталацията.[9] 

Според в. „Труд” това е и причината събраните факти да подкрепят единствено вярна версията за 

политическо  убийство,  а  зад  разстрела  на  Васил  Илиев  „прозирали  личностите  на  двама 

действащи партийни функционери”.[10] Имената на тези личности обаче остават неназовани. 

В  същата  статия  се  прокрадва  и  идеята,  че  борците  имат  намерения  да  легализират 

бизнеса си и да живеят честно, но други, стоящи над тях сили, им пречат. Тяхното наказание 

идва  в момента, в който са решили евентуално да извоюват своята независимост и да създадат 

самостоятелен  почтен  бизнес.  По  този  начин  умишлено  се  пречи  от  заинтересувани  среди 

нелегалните милиони да се влеят в легалната икономика. Заключението на авторката, известната 

журналистка Анна Заркова, е изненадващо сантиментално и тенденциозно: „смъртта попречи на 

талантливия  бивш спортист  да  стане  почтен  бизнесмен”.  Борците,  жертва  на  политиците  и 

техните „мръсни игри”, е сюжет, които ги издига над статута на обикновените престъпници, а 

когато това е свързано и с началото на тяхната метаморфоза от хора извън закона към почтени 

бизнесмени, се получава ефект на известна хероизация на този тип персонажи.[11] 

Убийството на Илиев е последвано от още няколко атентата срещу знакови фигури на 

подземния свят.  Идентичното при тях е показният разстрел, многото версии за причината на 

насилствената им смърт и неразкриваемост на извършителите и поръчителите. Това, което прави 

впечатление и ги отличава от обикновените престъпници, е начинът на тяхното погребение и 

поклонение след смъртта. Характерното тук е, че те излизат от тесните рамки на семейството и 



се  превръщат  в  широко  коментирани  публични  събития.  Общественият  интерес  към  тях  

провокира  надлежното  им  отразяване  от  централната  преса  с  големи  репортажи  и  обилен 

снимков материал. Погребенията на тези мъже бележат по свой специфичен начин погребалната 

символика на преходния период, като я обогатяват с нови, непознати до този момент елементи и 

чужди  традиции.[12] Най-общо  те  се  характеризират  с  масова  посещаемост  и  показност, 

стигаща до абсурден разкош и разточителство.  На  траурната церемония при първото такова 

знаково  убийство  на  ловешкия  борец  Стефан  Мирославов-Крушата  през  септември  1993г.  в 

родното му село Кирчево, според в. „24 часа”, се събират около 10 000 души. Такава спонтанна 

масовост  и  стълпотворение  на  хора  през  годините  на  социализма се  случва единствено  при 

погребението на  известните футболисти и  всенародни любимци Георги Аспарухов и  Никола 

Котков.  Тази проява на  народна любов и  почит  е  свързана  преди всичко  със  заслугите  към 

родния футбол на спортистите и мъката от тяхната нелепа и внезапна смърт, която прекъсва 

възходящата им кариера. Въпреки че кончината на висши партийни величия, които се приемат за 

елита  на  социалистическото  общество,  също  се  отразява  надлежно  от  тогавашните  медии, 

никъде не се наблюдава такъв спонтанен всенароден траур. 

През  преходния период „силните на деня” са вече други.  При убитите  и  нарочени за 

подземни босове мъже причината е в интереса към тяхната незаконна дейност и насилствена 

кончина. Това обяснява стълпотворенията не само на близки и приятели на починалия, на негови 

бизнес-партньори и хора, с които е изграждал и обслужвал престъпни схеми, но и присъствието 

на обикновени зяпачи и най-вече на десетки медии. Те са тези, които чрез своите репортажи и 

подчертано внимание правят българската общественост съпричастна към този ритуал и внасят 

допълнителни щрихи към съвременното „героизиране” на т. нар. борчески елит. 

Постепенно при зачестилите „погребални спектакли” се налага и изработва специфичен 

сценарий на действие. Той включва стотици млади, ридаещи и опечалени мъже и жени с лъскави 

дрехи и тъмни очила, които идват да засвидетелстват своята почит към починалия, протяжна 

процесия и струващи цяло състояние луксозен ковчег и катафалка. Присъствието на останалите, 

спрягани за подземни босове,  е задължително, дори и когато са считани за ръководители на 

конкурентни  групировки.  Те  пристигат  със  собствени  охранители  и  кавалкада  от  десетки 

луксозни  автомобили.  Колкото  по-високо  в  йерархията  е  застреляният  мъж,  толкова  по-

разточителна и голяма е церемонията. Опелото се извършва от висши църковни сановници, а 

сред опечалените се наблюдават и много известни български спортисти, изпълнители, артисти и 

прочие културен елит. Така например на погребението на Васил Илиев, което се превръща в 



„шествие от злато, лимузини и коприна”, се събира почти целия футболен национален отбор, а 

снимки на ридаещите Христо Стоичков, Любослав Пенев и Наско Сираков се публикуват във 

всички централни медии.[13] За в бъдеще и най-вече на подобни събития, българският спортен и 

културен елит без притеснение ще демонстрира близки връзки с „борческия и подземен елит”. 

Останалият снимков материал е фокусиран върху скръбта на най-близките. При почти всички 

медийно отразени погребения фотографиите се стремят да уловят и покажат обезумялото от 

мъка  лице  на  майката,  разплакани  деца  и  най-близките  роднини,  скупчени  край  ковчега. 

Представянето  пред  широка  публика  на  този  интимен  и  покъртителен  момент  е  съзнателно 

търсено  емоционално  въздействие  върху  четящата  аудитория.  Тук  освен  преднамерената 

сензационност,  акцент се поставя и върху чисто човешката съпричастност в такъв момент и 

съжаление  за  загубата  на  млад  човек  в  разцвета  на  силите  си,  а  това  отново  води  до 

превръщането  на  мъртвия  в  жертва  –  на  времето,  на  нравите,  на  конюнктурата,  в  която  е 

трябвало да се реализира.

            Подчертаният интерес на медиите към загиналите бивши спортисти продължава и след 

тяхното погребение. Така обществеността научава „важните факти”, при това в различни статии, 

че денонощен караул от две яки момчета пази гроба на Васил Илиев, а поменът, отбелязващ 

половин година от неговата кончина, е бил извършен с хор и поставянето на скъпо струващ 

паметник  от  известен  скулптор,  представляващ  барелеф  на  починалия.[14] Интересът  към 

„богатите  мъртъвци”  не  спира  дотук.  Посмъртното  величаене  на  криминалните  босове 

преминава през създаването на ежегодни борчески турнири в тяхна чест (Стефан Мирославов, 

Васил Илиев) и дори на организирането на разточителен поменален събор (Иван Кудев).[15] Той 

се извършва на стадиона в квартал Казичене, а участие в него взимат любимите на цял народ 

Лили Иванова, Стоянка Мутафова, Кристина Димитрова и др. На изградената сцена се устройват 

шоу програми с изпълнения на стриптийзьорки и манекенки и още много зрелищни изненади на 

събралото се  множество.[16] За подобни мероприятия са необходими значителни средства,  с 

които  явно  разполагат  близките  на  загиналите.  Материалните  възможности  на  този 

новооформящ се  елит  предизвиква  допълнителен  интерес  и  коментари.  Това,  че  е  успял  да 

развие „бизнесменски нюх” в тези смутни времена и е обезпечил семейството си, се представя 

много  повече  като  добродетел  и  предприемчивост,  вместо  да  се  предложи  на  обществено 

порицание начина на неговото забогатяване. Пример за това твърдение е едно интервю с брата 

на Васил Илиев (поел бизнесимперията ВИС- 2 и също простил се преждевременно с живота си 

10 години по-късно), където застреляният борчески бос  е представен като „работохолик”, човек 



с желязна воля и твърд характер. „Бяхме борци, сега вече сме бизнесмени” е мотото на неговия 

наследник. В интервюто се представят подробно новите бизнес-начинания на разрасналия се 

холдинг, които ще открият десетки работни места и не на последно място се акцентира върху  

факта, че ръководителите на застрахователната компания са кръстили и дарили със средства 10 

сирачета от дом за изоставени деца.[17] Акт, който определено цели да предизвика положителни 

обществени реакции.  

            Всъщност централната преса вече е успяла да създаде „симпатичния образ на българската 

мафия” в лицето на небезизвестния Иво Карамански.[18] Бившият републикански шампион по 

кану-каяк  има  завидно  полицейско  досие  още преди  1989г.  Неговата  биография  и  публично 

присъствие е смесица от „митове и митарства” и потвърждава анализа на в. „24 часа”, че „герои 

на съвременна България са само бандитите.”[19] Той е неизменно в светлината на медийните 

прожектори  от  зачестилите  си  прояви  в  криминалните  хроники  в  края  на  1993г.  до 

закономерната  му,  но  не  по-малко  трагична насилствена  смърт  през  1998г.  Опитвайки се  да 

разгадае неговия сложен „постсоциалистически персонаж”, журналистката Мая Стоянова от в. 

„Дума”  прави  следното  описание:  „Нов  български  гений,  дребен  мошеник,  доносник,  висше  

ченге,  бос  на  мафията,  бизнесмен,  застраховател,  приятел  или  враг  на  полицията,  бивш  

спортист,  бъдеща  звезда  на  политическия  небосклон,  гангстер,  сътрудник  на  тайните  

служби, момче за показ или по малко от всичко…”[20] 

Поради  своята  подчертана  словоохотливост  и  дружелюбност  към  журналистите  той 

получава  ласкавото  и  благосклонно  прозвище  „Кръстник  №1” на  подземния  свят  у  нас.  От 

стрелби посред бял ден до трагичните случаи в кв. „Белите брези” и чудовищния инцидент с 14-

те изгорели войници на околовръстното шосе край София, името му непрекъснато е забъркано в 

криминални инциденти, а това гарантира честа поява по вестникарските страници. Достояние на 

читателската  аудитория  стават  както  неговите  арести  и  последвалите  освобождения  без 

възбуждането на съдебно производство,  така и широко коментираното негово решение да се 

кандидатира за независим депутат на парламентарните избори от 1994г. В репортаж от килията 

му в затвора, направен от в. „24 часа”, прозвучават и умилителните думи на зачисления там 

свещеник отец Николай – „умен и добър човек е Иво и въпреки всичко няма злоба у него”.[21] 

Невъзможността  на  правоохранителните  органи  да  предявят  смислени  обвинения  за  реално 

извършени  престъпления  превръща  Иво  Карамански,  според  различни  публикации,  в 

„изкупителна  жертва  на  престъпността”  и  „необходим  грешник,  край  когото  дуе  бицепси 

хилавото правосъдие”.[22] 



Следвайки примера за гущера и неговата опашка, и „Кръстникът” загърбва тъмното си 

минало  като  създава  застрахователна  компания  и  навлиза  в  сферата  на  легалния  бизнес  и 

социалните дейности. Според журналистката Анна Заркова „препателият 488 дни в килия без 

присъда е вече застраховател, прави салами и строи апартаменти.”[23] Медиите го афишират и 

като основател на първия профсъюз на безработните,  тютюнопроизводителите,  рибовъдите и 

частните превозвачи.[24] Не по-малко коментирани са и неговите певчески заложби. В пресата 

често излизат снимки на Карамански, припяващ на известната певица Грета Ганчева. На пазара 

дори се появява и техен албум, които се радва на завиден успех. Всъщност най-известният дует 

на  „Кръстник  №1”  е  с  „прокурор  №1”  на  България  Иван  Татарчев.  На  7  януари  1996г.  те 

празнуват именния си ден „маса до маса” в столично заведение. В разгара на празненството 

двамата изпълняват заедно няколко стари градски песни.  Пред журналистката на в. „24 часа” 

Татарчев обявява, че са приятели и единственото, за което спорят, са жените – не  можели да ги 

разделят.[25] Подобна сензационна новина не предизвиква ответен осъдителен коментар, тя по-

скоро се възприема като поредното доказателство и от медии, и от обществото за тесните връзки, 

в които са се оплели правоохранителите и правонарушителите в България. 

Съдбата на Иво Карамански е идентична с тази на Илия Павлов, Васил Илиев, брат му 

Георги и още десетки мъже в разцвета на силите си,  сполетени от безмилостна насилствена 

смърт. Техният живот, както се изрази един информатор, преминава през фазите „беден – богат – 

много богат – мъртъв”. Пред очите на цялото общество близките им ги оплакват като герои, а 

държавата така и не успява приживе за всеки от тях да събере доказателства, да го подведе под 

отговорност  и  да  му  наложи  ефективна  присъда.  По  този  начин  се  пропуска  възможността 

обществото да ги заклейми и да ги превърне в нарицателно за всички отрицателни явления в 

съвременната  посттоталитарна  действителност.  Бруталното  отнемане  на  живота  им,  което 

неизменно се превръща в медийна сензация, внася допълнителни щрихи към техния изграден 

„героичен” образ, заличавайки тънката граница между герои и жертви на преходното време.    
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