
„СТРАХ ОТ ЛЕТЕНЕ“ НА ЕРИКА ДЖОНГ – МОТИВАТОР ЗА 

МИСЛЕЩИ И СМЕЛИ ЛЮДЕ 

 

Това е един кратък текст, който съм публикувал във Фейсбук на днешния ден – 

22 юни 2016 г. Напълно го бях забравил. И ето сега се опитвам да го спася дори 

от собствената си деменцираща памет. Заслужава си. А, да! Да не пропусна. 

Добавил съм още няколко брилянтни мисли, да си знаете. 

 

*** 

За всички четящи люде – вход свободен. 

Преполовил съм една чудесна книга, която ми харесва повече от „Любовникът 

на лейди Чатърли“ на Д. Х. Лорънс и „Тропика на рака“ на Х. Милър. Става 

дума за книгата на Ерика Джонг „Страх от летене“. ИК „Обсидиан, София, 2016. 

Наистина смела, свежа, нежна (Д. Ъпдайк), сексуално разкрепостена, с 

очарователно чувство за хумор, книга за страха от летене, т.е страхът да бъдеш 

себе си, да се стремиш да бъдеш истински свободен, да бъдеш жена. 

Строго забранено за:  

мозъчни дюстабани, селски хитреци и всичколози, онанисти, за 

индивиди подменили социалните функции на главата и задника 

(всички опити за биологична подмяна засега са неуспешни), изобщо 

за духовни и мисловни пънове. 

Ето малко от книгата. 

 

 

 

„Двубрачието е да имаш един съпруг в повече. Еднобрачието е същото. 

Анонимно (жена). (с. 9) 

*** 

„Видите ли, независимо дали коефициентът ти за интелигентност е 170 или 

само 70, мозъкът ти пак е промит. Само опаковката е различна. Само 

приказките звучат малко по-засукано. Под лустрото ти копнееш да бъдеш 

унищожена и пометена от любов, да бъдеш изпълнена от гигантски член, от 

който блика сперма, сапунени мехури, коприна, сатен и, разбира се, пари.“ (с. 

19) 

*** 

„В умирането има достойнство, което лекарите не бива да дръзват да отнемат. 

Анонимен. (с. 23) 

*** 

„Вече знам, че животът е най-интензивното от всички интензивни отделения. 

Единственото лечение за житейската превъзбуда е смъртта. А лечението, както 

казват хората, е по-лошо от болестта“. (с. 28) 



*** 

„Настръхвах, щом чуех невежи еврейски шовинисти да твърдят, че Маркс, 

Фройд и Айнщайн до един са евреи и че евреите имат по-висши гени и мозъци. 

Беше ми ясно, че да се смяташ за по-висш е сигурен признак, че си по-низш, а 

да смяташ себе си за изключителен, е сигурен признак, че си посредствен“. (с. 

73) 

*** 

„Попаднеш ли веднъж в митичния търбух на болницата, животът вече не ти 

принадлежи – или пък твърде много ти принадлежи. Караш на болнично време, 

което забавя ход и направо пъпли. Намираш се в основата на тотемния кол на 

информацията. Всички знаят нещо освен теб – и ако протестираш, ще знаеш още 

по-малко“. (с. 103) 

*** 

Двамата се намираме в едно и също физическо пространство, но мисловно всеки от 

нас обитава различно. Сякаш няма начин да споделим преживяното. Парадоксът 

на болестта. Чия реалност е реална. Болният обитава една вселена, здравият – 

друга. Двете може дори да не са паралелни. Броните помежду им са по-дебели от 

закалена стомана. (с. 107-108) 

*** 

„Докторите винаги използват професията си като претекст за липсата си на 

човечност. Познат ми е този навик“ (с. 113) 

*** 

„Освен това, колкото повече остарявах, толкова по-ясно ми ставаше, че мъжете 

в дълбоката си същност се страхуват до смърт от жените. Някои – тайно, други 

– явно. Има ли по-покъртителна гледка от еманципирана жена пред клюмнал 

член? Всички велики исторически проблеми бледнеят в сравнение с тези два 

квинтесенциални обекта: вечната жена и вечния клюмнал член. „ (с. 119). 

*** 

„Всъщност човек обръща внимание на тялото си едва след като красивото му 

равновесие се наруши“. (с. 130) 

*** 

„Клюката е опиатът на потиснатите“ (с. 132) 

*** 

„Понякога се преселваш от страната на здравите в страната на болните за части от 

секундата“. (с. 137) 

 

„Никой не замерва с камъни ялово дърво...“ (с. 194) 

*** 

„Това е проблемът – опознаеш ли потенциала си, копнееш да го задоволиш“. (с. 

197) 

*** 



„Щом като веднъж беше казано, че е „психопат“, изпитах странно усещане на 

облекчение. Вече имаше болест, която трябваше да се лекува, проблем, който 

трябваше да се решава. Назовеш ли нещото, правиш го по-малко страшно. Намаля 

чувството ми за вина. За лудостта не можеш да упрекнеш никого. Тя е божа работа. 

Има голяма доза утеха в тази констатация. Всички природни бедствия успокояват, 

защото потвърждават нашата безпомощност, в която иначе, току-виж, престанем 

да вярваме. Понякога е странно успокоително да разбереш степента на собственото 

си безсилие. 

(...) От този момент животът ни беше в ръцете на лекарите и техните самодоволни 

дребни категории“. (с. 265-266) 

*** 

„Несъмнено лекарските категории за здраве и болест бяха доста по-смахнати от 

тези на Брайан. Бяха толкова очевидно банални, че ако той беше бог, те нямаше да 

разберат“. (с. 271) 

*** 

На всички четящи и мислещи хора – приятни мигове с книгата. 

На останалите – не си губете времето Слагайте стелките срещу мозъчен 

дюстабан, за да можете поне да пазите равновесие. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

 


