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Ïðåäãîâîð êúì ïúðâîòî Ïðåäãîâîð êúì ïúðâîòî 
èçäàíèåèçäàíèå

Тази книга е резултат от няколко години проучвания, из-
следвания и размисли над един от най-притеснителни-

те проблеми на деня. Клиничната практика доказа както на 
психолозите, така и на психиатрите, че централният проблем 
в психотерапията е проблемът за природата на тревожността. 
Доколкото се оказахме способни да разрешим този проблем, 
ние положихме начало в разбирането на причините за интегра-
цията и дезинтеграцията на личността.

Ако тревожността беше просто феномен на лошата при-
способимост, тя спокойно би могла да се повери на консул-
тантската стая и клиниката, а тази книга – на професионална-
та библиотека. Съществуват обаче съкрушителни доказател-
ства, че днес ние живеем в „епоха на тревожността“. Ако човек 
проникне под повърхността на политическите, икономиче-
ските, професионалните, домашните или бизнес кризите, за 
да открие техните психологически причини, или ако се опита 
да проумее съвременното изкуство, поезия, философия или 
религия, той почти непрекъснато се натъква на проблема за 
тревожността. Обичайните стресове и напрежения на живо-
та в променящия се днешен свят са такива, че малцина – ако 
изобщо има такива хора – избягват необходимостта да се из-
правят пред тревожността и да се справят по някакъв начин 
с нея.

През последните стотина години поради причини, които 
ще се появят на следващите страници, психолози, философи, 
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социални историци и други познавачи на човечеството са все 
по-заети с това безименно и безформено безпокойство, което 
следва съвременния човек по петите. Но през цялото това вре-
ме, доколкото ми е известно, са били направени само два опита 
в писмена форма – едно есе от Киркегор и едно от Фройд – да 
се даде обективна картина на тревожността и да се посочат кон-
структивни методи как да се справяме с нея.

Тази студия се опитва да събере в един том теориите за тре-
вожността, предложени от съвременните изследователи в раз-
лични области от нашата култура, да открие общите елементи 
в тези теории и да формулира техните концепции по такъв на-
чин, че да получим някаква обща основа за по-нататъшни из-
следвания. Ако представеният тук синтез на теориите за тре-
вожността послужи за постигането на известна съгласуваност 
и порядък в тази област, голяма част от моите цели ще бъде 
изпълнена.

Ясно е, разбира се, че тревожността не е просто абстрактна 
теоретична концепция – също както плуването не е абстракт-
на концепция за човек, чиято лодка се е обърнала на два ки-
лометра от брега. Едно обсъждане на тревожността, което не 
е насочено към непосредствените човешки проблеми, не би си 
струвало нито писането, нито четенето. Поради това теоретич-
ният синтез беше изпробван чрез изследване на действителни 
тревожни ситуации и избрани казуси, за да се открие кои кон-
кретни доказателства биха могли да подкрепят моите заключе-
ния относно това какво представлява тревожността и на каква 
цел служи тя в човешкия опит.

С цел да запазя тази студия в поносими граници ограничих 
обхвата ѝ до наблюденията на хора, които са наши съвремен-
ници във всяко отношение, а дори и в тези граници – един-
ствено до най-значимите фигури. Това са личности, които 
представляват западната цивилизация такава, каквато ние я 
преживяваме – независимо дали са философи като Киркегор, 
психотерапевти като Фройд, романисти, поети, икономисти, 
социални историци или други личности с остра проницател-
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ност за човешките проблеми. Тези ограничения във времето и 
мястото служат да изкарат проблема за тревожността на остър 
фокус, ала те не бива да се тълкуват в смисъл, че тревожността 
е изключително съвременен или само западен проблем. Аз се 
надявам, че тази книга ще стимулира подобни обзори в други 
части на тази област.

Поради ярко изразения общ интерес към темата на тревож-
ността изложих моите находки така, че те да бъдат ясни не само 
за професионалните читатели, но и за студентите, занимаващи-
те се със социални науки и читателите, които се стремят към 
психологично разбиране на съвременните проблеми. Тази кни-
га всъщност отговаря на тревогите на интелигентните гражда-
ни, които усещат в собствения си пулс напреженията и създава-
щите тревожност конфликти на нашето време и които се питат 
какви могат да са смисълът и причините за тази тревожност и 
как могат да се справят с нея.

За хората, които се интересуват от сравнителен обзор на 
съвременните психотерапевтични школи, този том би след-
вало да послужи като удобен наръчник, тъй като той пред-
ставя възгледите на една дузина лидери в тази област. Не съ-
ществува по-добър начин за разбирането на тези различни 
школи, отколкото сравняването на техните теории за тре-
вожността.

През годините, през които работих над тази книга, моите 
идеи за тревожността се изостриха и разшириха благодарение 
на дискусиите с мнозина професионални колеги и приятели, 
прекалено много, за да бъдат споменати тук. Но аз искам да из-
разя признателността си към д-р О. Х. Маурър, д-р Курт Голд-
щайн, д-р Паул Тилих и д-р Естер Лойд-Джоунс, които четоха 
ръкописа в различни негови етапи и които дълги стимулиращи 
часове обсъждаха с мен проблема за тревожността в предста-
вляваните от тях научни области. Аз също тъй съм задължен 
за пряката и непряката помощ за тази студия на доктор Ерих 
Фром и други колеги от Института по психиатрия, психоана-
лиза и психология „Уилям Алансон Уайт“. Последното слово на 
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признателност е насочено към психиатъра и социалните работ-
ници в институцията, където бяха проведени проучванията на 
неомъжени майки. Тези колеги ми дадоха експертната помощ 
в разбирането на казусите, при все че по очевидни причини те 
трябва да останат анонимни.

Роло Мей
Ню Йорк, 

февруари 1950 г.


