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Henompeбнuя1n ма2ь·оснuk 
Като nucameл, с uнmepnpemaцuяma на 
чui:imo роман „Неnоmребнuя" заВърwВа 
kнu2ama на nроф. СВеmлана Cmoi:iчeBa, 
може бu имам еgно малkо npeguмcinBo. 
ПpeguмcmBomo ВъВ Времето. С nомощmа 
на maзu ценна kнu2a, бла209аренuе на 
e2unemckuя mpyg на неuнаmа aBinopka мо2а 
ga наgнukна назаg kъм cлegume на Боян 
Ма2ъоснukа В ()ъл2арсkаmа слоВесносm. 
Huko2a не съм 20 npaBuл u не мu е ugBaлo на 
ум ga 20 nраВя. 
Онези, koumo са mBopuлu npegu мен, 
не мо2аm ga ме Bugяm, а аз мо2а 
засе2а. Ko2amo се 20Bopu и nuwe за 
Боян Ма2ъоснukа, nреВърнал се В Боян 
Неnоmребнuя 8 gнewнume разломнu 
Времена, uзмеренuяmа cnopeg мен са 
nоВече om noзнamume mpu. Времето 
и npocmpaнcmBomo, оmсамноmо и
omBъgнomo, ce2awнomo, миналото и
бъgноmо не са Вече с точно усmаноВенu 
места. В maзu npuBugнa реалност, 8 koяmo 
eBkлugoBama 2еомеmрuя и анщаi:iноВаmа 
omнocumeлнocm са npeogoлeнu. ПояВяВаm 
се съВсем ноВu guлeмu, яВленuя u лица. 
Като че лu сме 2u nознаВалu eguнcmBeнo 
с nоgсъзнанuеmо си, с uнmyuцuяma си.
Или Въобще не сме се сещали за тях.

ДоkосВаме се nо-gълбоkо go mai:iнama на 
Mupoзgaнuemo, go зa2agkama на чoBewkama 
gywa. Усещаме nо-осезаmелно nолъха на 
Вечността, om koяmo ugBaмe и npu koяmo 
ще omugeм. 
СВеmлана Cmoi:iчeBa не е нито шаман, 
нито ма2ъоснuk. Bъnpeku moBa mя ме 
noBege kamo чumameл nрез ycoi:iнu nъmeku 
u сложни мapwpymu, nрез geбpu и goлuнu, 
nрез хълмове u броgоВе, nрез neщepu u 
BogoBъpme:ж:u умело, cnokoi:iнo. На няkоu 
места усещах, че не е moлkoBa cnokoi:iнa u 
бeзnpucmpacmнa, уВерена u безстрашна. 
Mai:icmopcmBomo на kpumuka,. анализатора, 
uнmenpemamopa npaBu·mekcma u.лek и
лесен за четене, Bъnpeku обилните бележku 
nog линия. Мно20 nолезнu'Вriр'очiм. 
СВеmлана Cmoi:iчeBa е kamo 
nъmewecmBeнuk; търсещ изчезнал 2pag uлu 
npegnoлa2aeмo съkроВuща В 9:ж:ун2лаmа. 
ОnрuлuчаВам я на 2ероя om nоnулярнuя 
филм за Инguана Джоунс без ирония. Тя 
ВърВu no cmъnkume на Боян Ма2ъоснukа с 
мно20 nълна u me:ж:ka раница. Omkъgemo 
мине, осmаВя no нещо за ориентация 
npu Връщане обратно и за размисъл. Тези 
Връщания се осъщесmВяВаm и са ucmuнcku 
nonageнuя, ko2amo се сраВняВаm aBmopu 
om различни Времена uлu се omkpuBam 
съ8nаgенuя В мисленето на mBopцu, 
разgеленu с gecemuлemuя или BekoBe nрез 
2oguнume. 
ИзслеgоВаmелkаmа mъpcu началото 
на мита om не20Воmо сuнаnено 
зърно В cpegнoBekoBнume xpoнuku и
оттам 8 съчuненuяmа.,JШ ucmopuцu и
uнmeлekmyaлцu; минава nрез nросmранно. 
gupeнe на emuмoлo2uяma на uмemo Боян, на 
мно2означносmmа на Вълчата мumоло2ема, 
nрез Възможните cл�gu на СuмеоноВuя 
син ВъВ фолkлора u В мucmuфukaцuяma 
„СлоВо о noлky И2ореВе". ПърВаmа 
gamupaнa koopguнama е с 209uна 1849 -
името е на Юpui:i Венелин. После ugBam 
Геор2u PakoBcku, Добри BoiiнukoB, Стоян
MuxauлoBcku, Кирил XpucmoB, ИВан Грозев, 
Антон CmpawuмupoB, Teogop Траянов, 
Hukoлai:i Pai:iнoB, Лlоgмuл СmояноВ, 
ЦВеmан MuнkoB, Петър KapanempoB, 
Камен ЗugapoB, ИВан Бо29аноВ, Дuмumър 
Делян. Tyk са u Гео МuлеВ, и Пейо ЯВороВ 
с неосъщесmВенumе cu намерения 
зapagu kpamkuя си жизнен nъm, но с 
gokyмeнmupaнu размисли no meмama. 
ЗаВърwеk (зВучащ наi:i-мно20 „мета") на 
uзcлegBaнume npouзBegeнuя е романът 
,,Неnоmребнuя". 
Hei:iнama страстна nрuВързаносm kъм 
феномена·на Боян Ма2ъоснukа е белязана 
и с учуgВащо nocmoянcmBo. ТоВа не е 
xapakmepнo за gнewнume uзcлegoBameлu. 
Цели сеgем 2oguнu mя носµ размислите 
cu nрез различни 2eo2paфcku moчku, 
отбелязани В kрая на mekcma i:i. СъхраняВа 
В себе си мисълта и търсенията си за 
онова, koemo бъл2арсkаmа сло8есносm е 
заnазuла за Боян Ма2ъоснukа. А mo не е 
малkо, но не u мно20. В nреоблаgаВащаmа 
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cu част е асuмuлuрано буkВално В 
лumepamypнume mBopбu, на формално
бumоВо или на местно балkансkо нuВо. 
Боян Ма2ъоснukа е kосмuчна личност, 
moi:i ugBa om ЗВезgаmа Сириус, сВързан е 
с pekama на gywum�, наричана Млечния 
nъm. Точно myk nреоблаgаВащаmа 
бъл2арсkа слоВесносm no meмama ocmaBa 
зgра8о Bkonaнa В koopguнamume си, В 
npegpaзcъgъцume u npegyбeжgeнuяma си,
В самоо2ранuченосmmа си. Но и точно 
myk gpy2a малkа част om maзu слоВесносm 
разkъсВа goмawнomo и gомораслоmо, mъi:i 
обилно uзбуяВащо u go gнес no нawume 
земи, за ga се gokocнe go eнep2uume на 
Сириус. 
Боян Ма2ъоснukа е uзnumaнue за 
бъл2арсkumе mBopцu, за бъл2арсkаmа 
qyблuka, за бъл2арсkuя eлum, gokoлkomo 
20 има u gнес. В не20 се 02лежgа 
mpaguцuoннama нu бъл2арсkа, балkансkа 
несnособносm за nремuнаВане omBъg 
noзнamume измерения, оmразяВа се 
уж зgpaBomo нu чуВсmВо за реалност, 
nopagu koemo слеg ОсВобожgенuеmо си
неnреkъснаmо kamacmpoфupaмe nрез gBe
mpu gecemuлemuя kamo gържаВа u нароg. 
„Защо сме makuBa?", е Въnросъm koi:imo 
Bogu СВеmлана Cmoi:iчeBa 8 нeiiнomo 
gухоВно npukлloчeнue no cmъnkщne на 
Боян Ма2ъоснukа. При Всяkо наgВесВане 
наg. бе�каmа, npu Всяkа mpъnka u страх 
слеg nopegнama onacнocm om унtiщожаВане 
uлu заВлаgяВане om чу:ж:gа сила ние се 
сещаме за Боян Ма2ъоснukа. Нали умеел 
ga се nреВръща ВъВ Вълk, сърна u орел, нали 
Влаgеел неВеgомu сили и имал kосмuчна 
nронuцаmелносm, защо ga не нu cnacu om 
съgбаmа? Нали nрезuрал маmерuалноmо 
u 20 блазнели неuзброgнumе npegeлu 
на gywama? Уж бил цapcku син, ала не 
Властта 20 мамела! 
Дokoлkomo съм бил cBugemeл на нei:iнu 
uзnoBegu и Bъзguwku no moзu nъm, 
uзненаgВащu Възgu2анuя u nponagaнuя, 
мо2а ga kа:ж:а, че СВеmлана Cmoi:iчeBa eg8a 
се ocBoбogu om сВоя moBap. Про2нозuрам, 
че има още kakBo ga kаже u gai:i боже ga 
20 изрази слоВесно В ноВа kнu2a, gopu nо
малkа nо-обем om ce2awнama, но още no
cuнmeзupaнa. 
В ce2awнama обемна, наg 400 cmpaнuцu, 
paзxogka cpeg mBopбu и aBmopu mя слеgВа 
aBmopume, nрояВяВа nронuцаmелно 
разбиране u nлogomBopнa gucmaнцuя kъм 
mexнume mBopбu. ПраВu c8oume смели 
omkpumuя и наВлuза Все nо-gълбоkо и nо
gълбоkо В зa2agkama на Боян Ма2ъоснukа. 
Puckъm ga бъgе заmруnана om няkое 
Внезапно сВлачuще uлu сВръхесmесmВено 
npo,nagaнe В нuщоmо ocmaBa, но със 
зaBucm неkа kа:ж:ем, че kнu2ama ii оmgалеч 
хВаща okomomo. Hei:iнama бяла kнu2a е 
фakm. Като бяла Врана no cepwume на 
kнu:ж:арнuцu, В koumo бъл2арсkumе kнu2u 
са uзmukaнu В Ъ2лumе uлu Въобще 2u няма, 
залеmu om чужgоезuчно и чу:ж:gоnоkлонно 
раболеnuе. Парче 02леgало на kopuцama 
оmразяВа чumameлckuя нu образ, мно20 
орu2uнално решение на xygoжнuka Боян 
Монmеро. Toi:i е син на aBmopkama, на 
не20 В частност е nocBemeн mpygъm i:i. 
НаВремеmо mя е kpъcmuлa gememo cu 
на Боян Ма2ъоснukа, за ga мapkupa no
gълбokume си kopeнu, а не npocmo семеi:iно
фамuлнumе. 

С8еmлана Cmoiiчe8a „Боян Mazecнuka -
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