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Предговор

През 1979 година публикувах кратък сборник под загла-
вието Създаване и разрушаване на емоционалните 

връзки с лекции, които бях изнесъл пред различни аудито-
рии през предишните две десетилетия. В тази книга предста-
вям един по-нататъшен подбор от лекции, които съм изна-
сял оттогава насам. Всяка от първите пет, както и деветата, 
са изнесени пред различни аудитории по определен повод; 
подробностите към всяка от тях са изложени в кратко преди-
словие в началото им. Останалите три са разширени версии 
на лекции, изнесени съвсем импровизирано, без подготовка, 
пред публика, състояща се предимно от професионалисти по 
психично здраве, в европейските страни и в Америка. Както 
и в предишната сбирка, реших, че ще е най-добре всяка лек-
ция да се отпечата под форма, която е близка до оригинална-
та си публикация. 

Тъй като теорията за привързаността предоставя базата 
за всяка лекция, необходимо бе да се съкратят някои неща, 
с цел да се избегне излишното повторение. Надявам се, че 
това, което съм оставил, представяйки същите идеи в разли-
чен контекст, изяснява и подчертава отличителните черти на 
теорията.

Малко необичайно е, че макар и теорията за привърза-
ността да бе формулирана от лекар с цел да се използва в 
диагностиката и лечението на пациенти с емоционални раз-
стройства и техните семейства, нейната употреба до този 
момент се свежда предимно до подкрепа на изследванията 
в областта на психологията на развитието. Макар и да при-
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ветствам откритията на тези изследвания като изключител-
но обогатяващи разбирането ни за личностното развитие 
и психопатологията, като следователно смятам, че имат и 
огромно клинично значение, все пак не мога да отрека и из-
вестно разочарование от мудността, с която лекарите под-
хождат към проверката на ползите от тази теория. За това 
вероятно има множество причини. Една от тях е, че първо-
начално натрупаните данни изглеждаха прекалено бихейвио-
ристични. друга причина е, че лекарите обикновено са доста 
заети и естествено, не горят от желание да отделят време за 
усъвършенстването на нови и странни концептуални рамки 
поне докато не натрупат основателни причини да вярват, че 
това би подобрило клиничното им разбиране и терапевтич-
ните им умения. За тези от тях, които са решили, че е дошло 
времето да изпробват какво може да им предложи тази нова 
перспектива, се надявам, че настоящият сборник от лекции 
би бил едно подходящо въведение.


