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ÓÂÎÄ

Скъпи приятели,

Всяко момче и момиче си задава какви ли не въпроси, свързани с 
пола. Тези въпроси стават особено важни, когато започне половото 
съзряване. Едва ли има момче, което да не се интересува от това как 
да изглежда по мъжествено, както и момиче, което да не се вълнува 
от възможността да привлече вниманието със своята женственост. 
Има и младежи, които с навлизане в пубертета откриват, че изпитват 
еротично привличане към лица от същия пол. Това често е съпроводено 
с чувство за обърканост и срам, особено ако близките и приятелите не 
са склонни да разберат и приемат спокойно тази особеност. Понякога 
притесненията, свързани със сексуалната ориентация, могат сериозно 
да разстроят живота на такива млади хора, като затруднят справянето 
с учебния материал и отношенията с връстниците. Случва се и така, 
че неразбиране и предразсъдъци по отношение на алтернативната 
сексуална ориентация могат да проявят и някои учители.

Целта на тази книжка е да ви запознае с някои основни въпроси, свързани 
с диференциацията на пола и изграждането на сексуалната ориентация. 
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Надяваме се това да ви позволи по-спокойно и вещо да приемате 
събитията в личния ви живот, а освен това да станете по-разбиращи 
и толерантни към различията в областта на сексуалността. 

Естествено, в този текст  вие едва ли ще намерите отговор на всички 
въпроси, които ви интересуват. Не е възможно да се дадат и препоръки 
за всички сложни житейски ситуации, в които вие може да се окажете. 
С тази цел, на края на книжката, вие ще получите информация и за 
източниците на допълнителна информация, които може да ползвате, 
както и за службите и специалистите, към които може да се обръщате 
за лична консултация. Не се притеснявайте да търсите компетентна 
помощ и съвет във всеки случай, когато имате нужда от нея.

 Приятно четене!

 Д-р Румен Бостанджиев
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Ïîëîâàòà äèôåðåíöèàöèÿ

На пръв поглед разделянето на индивидите на два пола изглежда съвсем 
просто. Обособяването на сексуалните различия при всеки отделен 
човек обаче е сложен и продължителен процес, който се извършва на 
много нива, всяко от които има своя логика и е свързано с процесите 
на другите нива. Определянето на половата принадлежност започва 
в момента на оплождането и много от процесите на половата 
диференциация се случват още преди да се роди детето. Обособяването 
ни като сексуални същества продължава след раждането, като през този 
период водещи са не само биологичните фактори, но и възпитанието 
от страна на родителите и въздействията на цялостната културна 
среда, в която израства детето.

Нека да разгледаме този сложен процес хронологично:
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 Ïîëîâà äèôåðåíöèàöèÿ ïðåäè ðàæäàíåòî

Първата стъпка в определяне на пола се осъществява от 
комбинирането на т.н. полови хромозоми. При мъжа те са 
XY, а при жената XX. В половите клетки (сперматозоидите 
и яйцеклетките), тези хромозоми се разделят, така че в 
момента на оплождането съществуват две възможности. 
Ако сперматозоидът, който навлиза в яйцеклетката носи Y 
хромозома, то плодът, който ще се развие от оплодената 
яйцеклетка, ще е от мъжки пол (XY хромозомен набор). 
Съответно, съчетаването на сперматозоид с Х хромозома 
определя женския пол на бъдещия индивид (хромозомен набор 
ХХ), тъй като в яйцеклетката винаги има само по една Х 
хромозома. 

Втората стъпка в половата диференциация се определя 
от активността на двата алтернативни  хромозомни набора 
(ХХ и ХY). При индивидите от двата пола те диференцират 
по различен начин ембрионалните зачатъци на половата 
система, които в ранните стадии на ембрионалното развитие 
са идентични. Така при бъдещите момченца се развиват 
външни и вътрешни полови органи, характерни за мъжкия пол, 
а при бъдещите момиченца се развиват съответните за 
женския пол външни и вътрешни полови органи. На този етап 
се диференцират и половите жлези на дадения индивид. 

Третата стъпка е логично следствие от първите две. 
Диференцираните по различен начин полови жлези /яйчници 
и тестиси/ при двата пола, започват да произвеждат 
полови хормони, които са в различни съотношения при 
представителите на двата пола. Този факт определя по-
нататъшното диференциране на всички телесни структури, 
включително и на мозъка. Установено е, че решаващо 
значение за сексуалното поведение на бъдещия индивид 
има диенцефалона (специфична структура в мозъка). Още 
в ембрионалния период тя може да се развие в мъжка или в 
женска насока в зависимост от различните съотношения на 
половите хормони. 
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Съвкупността на изброените биологични характерискити:

 гентичен пол

 гонаден пол /полови жлези/

 хормонален пол

 външни и вътрешни полови органи

 церебрален пол /полова диференциация на диенцефалона/

определят т.н. биологичен пол, с който човек се ражда и въз основа на 
което получава мъжко или женско име, и започва да усвоява характерните 
за съответния пол социални роли, възприети в даденото общество.

Биологичният пол включва:

 Генетичен пол /Хромозомен набор – XX 
или XY/

 Гонаден пол /Полови жлези – яйчници или 
тестити/.

 Церебрален пол /диенцефалон 
диференциран в мъжка или в женска 
насока/

 Външни полови органи
 Вътрешни полови органи
 Развитие на вторичните полови белези, 

което става в периода на пубертета.
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Ïîëîâà äèôåðåíöèàöèÿ ñëåä ðàæäàíåòî:

Въз основа на видимите полови белези, след раждането се определя 
и т.н. граждански пол - официалното регистриране на детето и 
именуването му със съответно мъжко или женско име, което определя 
принадлежността му към един от двата пола.

В процеса на индивидуално развитие при всеки човек се осъществява 
т.н. половата социализация, в резултат на която се изгражда и 
психосексуалния пол или (gender).

Освен изграждането на биологичен и психосексуален пол, в периода 
на пубертета при всяко дете се формира и третият компонент на 
сексуалната идентичност – сексуалната ориентация.

половата социализация, в резултат на която се изгражда и 
психосексуалния пол или (gender).

, в резултат на която се изгражда и половата социализация, в резултат на която се изгражда и половата социализация, в резултат на която се изгражда и 
психосексуалния пол или (психосексуалния пол

В процеса на индивидуално развитие при всеки човек се осъществява 
, в резултат на която се изгражда и половата социализация, в резултат на която се изгражда и половата социализация, в резултат на която се изгражда и 

психосексуалния пол
, в резултат на която се изгражда и , в резултат на която се изгражда и половата социализация, в резултат на която се изгражда и половата социализация, в резултат на която се изгражда и 

психосексуалния пол или (психосексуалния пол

Ïñèõîñåêñóàëíèÿò ïîë âêëþ÷âà:

 Полова идентичност

 Това е субективното преживяване за принадлежност към 
мъжкия или към женския пол, което придобива всяко дете. 

 Полово-ролева идентификация

 Като принадлежащ към съответния пол, човек започва да се 
идентифицира и с типичните за съответния пол мъжки и 
женски роли. Тези роли могат съществено да се различават в 
отделните култури и епохи. 

 Мъжественост/Женственост

 В зависимост от половата си идентичност и ролева 
ориентация, всяко дете от малко започва да изгражда и 
специфичен набор от личностни характеристики, приемани 
като типични в дадената култура за мъжкия или за женския 
пол. Традиционно от момчетата се очаква да са по-активни, 
решителни и ориентирани към съревнование и победа, докато 
при момичетата повече се акцентира върху уменията за 
общуване, емоционална чувствителност и способност 
за подкрепа и грижа. Представите за мъжественост и 
женственост са изключително динамична категория. Те 
до голяма степен определят различното възпитание, което 
получават момчетата и момичетата и в резултат на което 
при двата пола се засилват още повече определени първични 
характерови различия.
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Ñåêñóàëíàòà îðèåíòàöèÿ

Сексуалната ориентация е свързана с 
установяване на устойчиви еротични 
предпочитания към лица от противоположния, 
от същия или от двата пола. Съответно на 
това човек може да установи, че има предимно 
хетеро, хомо или бисексуална ориентация.

Сексуалната ориентация определя 
специфичната еротична чувствителност 
спрямо лицата от предпочитания пол, 
изразяваща се в готовност за възникване 
на еротична възбуда при контакт с тях, и 
склонност към дълбоко и трайно емоционално 
обвързване. 

Установяването на сексуалната ориентация 
е независим процес, който няма връзка с 
формирането на типично мъжко или женско 
поведение. Поради това е възможно мъже с 
хомосексуална ориентация да бъдат напълно 
мъжествени, както и хетеросексуални мъже 
да имат по-изразени личностни качества, 
които ги доближават до представите за 
женственост. Същото се отнася и за 
жените, сред които може да има мъжествени 
и женствени хетеросексуално ориентирани 
лица, както и мъжествени и женствени жени 
с хомосексуална ориентация. На практика 
този факт показва колко повърхностни и 
неверни са представите, според които хората 
с хомосексуална ориентация непременно се 
приемат като такива, които трябва да имат 
характеровите и поведенчески особености 
на лицата от противоположния им пол.

В обобщен вид процесът на половата 
диференциация би могъл да се представи 
така:
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Полова диференциация преди раждането

 Генетичен пол;

 Гонаден пол;

 Хромозомен пол;

 Вътрешни и външни полови органи;

 Церебрален пол.

Полова диференциация след раждането

 Определяне на гражданския пол;

 Полова социализация;

 Полово-ролева идентификация;

 Развитие на психичните характеристики, отнасящи се към 
категориите мъжественост, женственост.

Установяване на сексуалната ориентация

 хетеросексуална ориентация;

 бисексуална ориентация; 

 хомосексуална ориентация.
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Àòèïè÷íî ðàçâèòèå íà 
ïîëîâàòà äèôåðåíöèàöèÿ

Процесът на полова диференциация може да протече както по начина, 
описан по-горе, така и по множество нетипични варианти. Причините 
за възникване на алтернативни варианти са най-разнообразни и все 
още не напълно изяснени. Най-общо отклоненията в изгражданет на 
биологичния пол се назовават с понятието интерсексуални състояния 
или хермафродитизъм. При тях е характерно наличието на мъжки и 
женски полови белези /елементи от половата система на двата пола/, 
при един и същи индивид. Често при случаите на хермафродитизъм се 
установяват хромозомни аномалии и други отклнения във физическото 
и психическото развитие. 

Друг тип атипично сексуално развитие е свързано с развитието на 
транссексуалните състояния. При тях половата диференциация на 
мозъка се осъществява в насока, противоположна на телесния пол. 
Разминаването между субективната принадлежност към даден пол 
и телесните полови характеристики може да се установи от най-
ранно детство, но става особено осезаемо с навлизане в пубертета. 
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Получава се така, че лицата с транссексуалност започват да се 
чувстват така сякаш мъжката им душа е вложена погрешно в женско 
тяло или обратно. Съответна на психосексуалната идентичност е и 
сексуалната ориентация. Така хора, които се преживяват като мъже, 
изпитват типично хетеросексуално привличане към жени, независимо 
че тяхното тяло е с всички физически характеристики на женския пол. 
По подобен начин жените, които по ирония на съдбата са се родили в 
мъжко тяло, изпитват хетеросексуален интерес към мъже. Установено 
е, че причината за това драматично разминаване между телесния 
и физическия пол се корени в нетипични нива на половите хормони в 
организма на майката по време на бременността. Аналогичен феномен 
експериментално е моделиран и при животните.

Според съвременните разбирания най-адекватната помощ при лица 
с транссексуалност е по посока на максималното адаптиране към 
съществуващия психичен пол. След приключване на пубертетното 
развитие е възможно, чрез съдебна процедура и въз основа на 
медицинска експертиза, да бъде променен гражданският пол, така че 
той да съответства на психическия, а не на телесния. Обикновено 
тази промяна е достатъчна, за да позволи човек да живее в хармония 
със себе си и да се социализира като такъв, какъвто се чувства. 

Макар и редки, случаите на транссексуалност трябва ясно да се 
разграничават от тези на хомосексуалност. При несигурност най-
добре е да се потърси своевременна специализирана сексологична 
консултация. Ако по време на пубертета заключението е, че става 
въпрос за транссексуалност, крайно неподходящо е такъв младеж или 
девойка да бъдат принуждавани насила да възприемат идентичност, 
съответстваща на телесния им пол. Подобен социален натиск може още 
повече да засили вътрешния конфликт при тези младежи и да доведе до 
тежка депресия, чувство за социална изолация и безперспективност. 
Проявата на разбиране към това състояние и толерантното приемане 
на хората с транссексуалност според техния психичен пол е най-
добрият начин да им помогнем те да живеят пълноценно.
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Àòèïè÷íî ðàçâèòèå íà 
ñåêñóàëíàòà îðèåíòàöèÿ

Хомосексуалността и бисексуалността са най-честият вариант на 
нетипично сексуално състояние. За разлика от транссексуалността, 
при хомосексуалността хората имат категорична сексуална 
идентичност, съвпадаща изцяло с физическия им пол. Още в началото 
на половото съзряване обаче такива момичета и момчета откриват, че 
еротичните им желания са ориентирани както към представителите 
на противоположния пол, така и към хора от същия пол /бисексуалност/. 
Във варианта на хомосексуалност еротичният интерес и желането 
за установяване на интимни отношения е ориентирано изключително 
към представители на същия пол. Хората от противоположния пол не 
събуждат никакви еротични пориви и дори е възможно физическата 
близост с тях да бъде неприятна и отблъскваща.

В нашето общество отношението към хората с хомосексуална 
ориентация е противоречиво, изпълнено с предразсъдъци и неверни 
представи. За да имаме адекватна позиция по тази основна форма 
на човешко различие, важно е да знаем историческото развитие на 
възгледите и отношението към хомосексуалността в различните 
култури и епохи.
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Èñòîðè÷åñêî ðàçâèòèå 
íà îòíîøåíèåòî 

êúì õîìîñåêñóàëíîñòòà

Отношението към хомосексуалността е било твърде различно 
в различните човешки култури и епохи. Днешните възгледи 
и нагласи към тази проява на различие между хората се 
определя от доминиращата роля на християнската религия в 
повечето съвременни индустриални общества. Аскетичният 
характер на християнската идеология я определя като 
изначално антисексуална. Не случайно тя обявява половите 
отношения за греховни, оправдавайки ги единствено, когато 
целят възпроизводство на рода.Тъй като хомосексуалните 
отношения не са ориентирани към създаване на деца, те са 
били строго порицани и заклеймени като противоестествени 
и извратени. Тази негативна нагласа е залегнала дълбоко в 
съвременната култура, тъй като векове наред тя е определяла 
не само моралните възгледи, но също така и научната и 
правната парадигма в християнския свят. По силата на 
тази традиция, до втората половина на двадесети век, 
хомосексуалността се е приемала или като болест, или като 
престъпление, или като нравствено падение. Във времена 
на мракобесие и тоталитаризъм хомосексуалните са били 
безмилостно преследвани и дори физически унищожавани. 
Характерен израз на крайна нетърпимост към този вид 
различие е съществувало по времето на Хитлер и Сталин, 
когато хора, нарочени като хомосексуални, са били изпращани 
в лагерите на смъртта. 

В България, както и в останалите бивши социалистически 
страни, до 1968 година съществуваше закон, обявяващ 
хомосексуалното поведение за престъпно. По силата на 
този закон много видни интелектуалци са били вкарвани 
в затворите. В СССР подобен закон преследваше хората 
с алтернативна сексуална ориентация чак до края на 
осемдесетте години.
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Îòíîøåíèå 
êúì õîìîñåêñóàëíîñòòà

â ñúâðåìåííèÿ ñâÿò

Днес отношението към хората с хомосексуална ориентация се определя 
главно от два фактора:

Разбиранията на съвременната наука за човешката сексуалност;

Идеята за защита на човешките права и премахването
 на всяка форма на дискриминация

Ïîçèöèÿ íà ñúâðåìåííàòà ñåêñîëîãèÿ

Съвременната наука е категорична по въпроса, че хомосексуалната 
ориентация не е въпрос на съзнателен нравствен избор. Хората, които 
имат сексуални предпочитания към лица от същия пол, откриват тази 
своя особеност, без да са в състояние да я променят. Пред тях стои 
единствено изборът дали да прикриват еротичните си преживявания, 
ако са заплашени от външни репресии и неодобрение, или открито да 
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се държат така, както повеляват спонтанните им импулси, оставайки 
в хармония със себе си.

Множество проучвания върху факторите, обуславящи възникването на 
хомосексуалната ориентация, категорично отричат възможността 
тя да се развие в резултат на неправилно възпитание или някакво 
друго психично или социално въздействие по време на индивидуалното 
развитие. Някои по-ранни хипотези, допускащи възможността 
хомосексуалната ориентация да се оформи в резултат от ранни 
хомоеротични преживявания и опит, категорично бяха опровергани. 
Същото се получи и по отношение допускането, че хомосексуалното 
развитие е по-характерно за момчета, израснали в семейства с 
доминираща майка и слаб или отсъстващ баща.

Логичните изводи, които следват от тези научни постановки, са 
следните:

1. Родителите на деца с хомосексуална ориентация по никакъв 
начин не следва да се считат отговорни за тази особеност 
на своите деца;

2. Не е възможно чрез възпитателни въздействия да бъде 
променена хомосексуалната ориентация на младеж или 
девойка, които са установили у себе си еротично привличане 
към хора от същия пол.

Щом като хомосексуалната ориентация не би могла съзнателно да се 
избере или да се отхвърли, то логично следват заключенията:

1. Човек, който е установил у себе си хомосексуална ориентация, 
не би следвало да се счита отговорен за тази своя особеност, 
тъй като тя не е резултат на съзнателен избор;

2. Хомосексуалната ориентация сама по себе си е лишена от 
какъвто и да е морален смисъл, тъй като от нея не следва 
поведение или отношения, които представляват накърняване 
на чиито и да било интереси или заплаха за когото и да било.

Въз основа на тези заключения, както и на основата на наблюдения върху 
живота на хиляди хомосексуални лица, живеещи в условия на толерантност 
и приемане, още през 1974 година Американската психиатрична 
асоциация излезе с официално предложение хомосексуалността да 
бъде изключено от международната класификация на заболяванията. 
Така се стигна до съвременната позиция на международната здравна 
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общност, според която хомосексуалността не се приема за заболяване, 
а за алтернативна проява на нормалната човешка сексуалност.

Последица от изключването на хомосексуалността от списъка на 
болестите е че:

1. Всякакви терапевтични процедури, които целят промяна в 
сексуалната ориентация, особено осъществявани против 
волята на „лекувания”, днес се приемат за ненаучни, неморални 
и неефективни.

2. Не е възможна „профилактика” на хомосексуалните 
състояния, доколкото те не се възприемат за болестни 
отклонения, а и не са изяснени механизмите за възникването 
им, както и липсват каквито и да са доказани възможности за 
целенасочена промяна в сексуалната ориентация посредством 
психотерапия или друга медицинска интервенция. 
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Îòíîøåíèå êúì 
àëòåðíàòèâíàòà ñåêñóàëíà 

îðèåíòàöèÿ ñðåä âðúñòíèöèòå

В началото на пубертета повечето момичета и момчета са обсебени 
от притеснения за това дали изглеждат достатъчно мъжествени или 
женствени. Характерно е събирането в еднополови компании, където 
неусетно се изработват критериите за това как трябва да се държи 
един „истински мъж” или една „истинска жена”.  Обикновено проявите 
на различно поведение в тези компании се посрещат с насмешка и 
не рядко водят до отхвърляне. Възможно е момче, което изглежда по-
чувствително и префинено в маниерите си, напълно неоснователно да 
бъде обявено за „гей” и да стане обект на присмех и изключване от 
компанията. В тази връзка е особено важно да се знае, че критериите 
за това кое поведение е мъжествено и кое не са специфични за всяка 
човешка общност и нямат нищо общо със сексуалната ориентация. 
Още повече че, окончателното осъзнаване и изясняване на сексуалната 
ориентация става към края на пубертетното развитие. 

По аналогичен начин момиче с мъжкаранско поведение би могло да 
стане жертва на присмех и негативно отношение от страна на своите 
връстнички.  Подобно отношение е крайно нежелателно, защото може 
сериозно да затрудни социалната адаптация и развитието на такова 
момиче.
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Ìëàäåæêè 
õîìîñåêñóàëíè èãðè

Много често, в младежката възраст, човек е склонен да експериментира 
с различни сексуални поведения, включително и такива, които 
осъществява с хора от същия пол. В някои младежки общности, като 
интернати и затворени институции, където са събрани само момчета 
или само момичета, тези прояви са единствената възможност за 
овладяване на някакъв сексуален опит и много рядко са израз на истинска 
хомосексуална ориентация. При възможност, за реални отношения с 
хора от противоположния пол, както момичетата, така и момчетата, 
ангажирани в тези игри, обикновено предпочитат връзката с партньори 
от противоположния пол. 

Възможно е някои младежи /момчета и момичета/, да осъществяват 
различни сексуални практики, като взаимна мастурбация, целуване и 
пр., заедно със свои добри приятели или приятелки. Мотивът за подобно 
поведение често е свързан с притеснение и тревога от мисълта за 
реален контакт с партньор от противоположния пол. При това положение 
предварителната тренировка и експериментиране с близък приятел от 
същия пол изглежда много по-безопасно.  Такова поведение биха могли да 
имат и младежи, които имат твърде ниска самооценка и поради това 
са изключително притеснителни и срамежливи в отношенията си с 
противоположния пол. Те могат да имат сексуални отношения с лица 
от същия пол не защото това са предпочитаните от тях партньори, а 
просто защото връзката с тях е много по-лесна и безопасна.

Изясняването на тези ситуации е много важно, за да се избегнат 
погрешни интерпретации както от страна на самите участници 
в подобни младежки сексуални експерименти, така и от страна на 
родителите или учителите, ако по някакъв начин те станат свидетели 
или разберат за тях.
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Ðåàêöèÿ íà ðîäèòåëèòå ïðè 
ñïîäåëÿíå íà àëòåðíàòèâíàòà 

ñåêñóàëíà îðèåíòàöèÿ

Много млади хора, установили категоричното си предпочитание към 
сексуални партньори от същия пол, са изправени пред драматичната 
дилема дали да споделят този факт с родителите си или не.

Повод за разкриване на сексуалната ориентация могат да бъдат 
настойчивите подканяния от страна на родителите за установяване 
на връзки с връстници от противоположния пол. Понякога дори такива 
родители преднамерено се опитват да запознават синовете и 
дъщерите си със специално подбрани от тях „подходящи” партньори. 
Липсата на интерес към подобни родителски инициативи не рядко води 
до конфликти и недоразумения.

В други случаи родителите стават подозрителни към честите срещи 
на детето им с техен близък приятел или приятелка. Те се опитват 
да подслушват техните разговори, да надничат в дневниците или да 
търсят всякакви други възможности, за да се информират за какво 
точно става въпрос във връзката на тяхното дете. При засилване на 
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подозренията е обичайно такива родители да забранят на своя син 
или дъщеря да се срещат с избранниците им, които по принцип биват 
обвинявани за това, че са „развратили” добрите им деца. За да се 
прецени каква би била най-добрата стратегия спрямо родителите, един 
младеж с алтернативна сексуална ориентация следва да е запознат 
с обичайния начин, по който родителите приемат хомосексуалната 
ориентация на своите деца. Тази реакция в много отношения напомня 
на реакцията при тежка загуба и се характеризира с последователното 
преминаване през следните фази:

1. Фаза на отхвърлянето

В първия момент, когато родителите научат, че тяхното дете има 
предпочитания към лица от същия пол, те са склонни да отхвърлят 
този факт. Това е своеобразна защитна реакция, която се среща и в 
други подобни ситуации на рязко конфронтиране с тежка и неприемлива 
информация. Първоначално родителите приемат версията, че техният 
син или дъщеря е подведен/подведена от някого, че се е поддал/поддала 
на някаква мода или увлечение и не оценява правилно нещата. Дори 
и да са имали известни съмнения, породени от липсата на значими 
емоционални връзки на детето им с представители на другия пол, те 
предпочитат да интерпретират този факт като израз на прекалената 
затвореност на детето им, или на това, че то има твърде високи 
претенции към хората от другия пол и затова все още не е срещнало 
подходящия човек.

Когато обстоятелствата се изяснят и детето сподели чувствата си 
към конкретен хомосексуален партньор или партньорка, следва реакция 
на обвинение към този партньор. По-приемлива е версията: „детето 
ни е нормално, но другия или другата се опитват да го направят 
хомосексуален/на”. Подобно прехвърляне на „вината” върху интимния 
партньор или партньорка цели да отхвърли мисълта, че собственото 
ни дете е с алтернативна сексуална ориентация. Много по-щадящо е 
да повярваме, че вместо това то просто е подведено или объркано 
от „лошия” партньор или партньорка. В съответствие с тази нагласа, 
на този етап е характерно да се налагат родителски забрани, които 
целят да ограничат контакта на детето с „неподходящия” партньор. 
Често, с „терапевтична” цел, родителите се опитват да запознаят 
сина или дъщеря си с „по-подходящ”, по собствените им представи, 
хетеросексуален партньор. Подобни действия не рядко предизвикват 
остри сблъсъци и конфликти между тях и децата.
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2. Фаза на съпротивата

На този етап родителите вече са осъзнали факта, че детето им е 
с хомосексуална ориентация, но отказват да се примирят с него. Те 
започват трескаво да се интересуват от темата, да се консултират 
с какви ли не специалисти, само и само да успеят да намерят начин 
за преодоляване на ситуацията. Идеята, че хомосексуалността е 
заболяване, което може да се лекува, изказана от некомпетентни или 
недобросъвестни специалисти, може излишно да обнадежди родителите 
и да ги мотивира да предприемат безсмислени и травмиращи действия по 
отношение на техните деца. Независимо от категоричното нежелание 
на младите хора да се подлагат на „терапевтични интервенции”, те 
могат за бъдат изнудвани да посещават специалисти, които в усилията 
си да ги „вкарат в правия път” биха могли още повече да засилят 
вътрешния им конфликт и да утежнят отношенията с родителите.

В тази фаза е типично родителите да търсят „вината” за това, 
което е сполетяло децата им. Не са редки случаите, когато цялата им 
агресия се излива върху актуалния сексуален партньор или партньорка 
под формата на саморазправи, заплахи и усилия напълно да бъдат 
преустановени контактите с детето им. 

Възможно е агресивното поведение да е насочено и към собственото 
дете. Съзнанието, че неговата хомосексуална ориентация „петни 
рода и семейството”, кара някои родители да проявяват неоправдана 
жестокост и да наказват и унижават децата си в усилието да се 
разграничат от тях. Стига се и до случаи, когато възмутени родители 
правят опити да се откажат от „перверзните си” деца, дори и чрез 
Държавен вестник. Прави впечатление, че колкото по-ригидни и 
традиционно консервативни са възгледите на родителите, толкова по-
нелепи и гротескни са реакциите им. Вместо желаното „нормализиране” 
на ситуацията, подобни стъпки изправят цялото семейство пред още 
по-драматичен и неразрешим конфликт. Така постепенно се стига до 
следващата фаза.

3. Фаза на изчерпването и депресията

Обезсърчени от неефективността на усилията да се „преборят” с 
хомосексуалността, много родители насочват своята агресия към 
себе си, изпадайки в депресивно състояние. Типично за тази фаза е 
самообвинението и постоянното задаване на безсмисления въпрос: 
„Къде сбъркахме във възпитанието на нашето дете, че то стана 
такова?” или „Трябваше по-рано и по-ефективно да се намесим, за да 
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предотвратим това развитие при детето ни”. Подобни самообвинения 
са напълно безпочвени в духа на съвременните разбирания за природата 
на хомосексуалната ориентация, която по никакъв начин не може да се 
отдаде на „грешки във възпитанието”. Задържането продължително 
време в тази фаза може сериозно да травмира родителите и драматично 
да влоши отношенията с детето им, което на свой ред започва да 
се чувства виновно, че с признаването на сексуалната си ориентация 
причинява такава мъка и нещастие на родителите си. Този процес може 
още повече да се задълбочи, когато в резултат на преживения стрес, 
някой от родителите развие симптомите на някое психосоматично 
заболяване. В тези случаи обикновено се отправят обвиненията: „ С 
твоята безнравственост ти уби баща си или майка си”. 

Ако при развитието на подобна семейна динамика не се потърси 
своевременно адекватна психотерапевтична помощ, процесът би 
могъл да се развие в изключително деструктивна и фатална за всички 
членове на семейството посока.

4. Фаза на приемането

Семейството може да достигне спонтанно до тази фаза, но в повечето 
случаи, за пълноценното адаптиране на новата информация в живота на 
фамилията, е необходима компетентна и своевременна професионална 
подкрепа от страна на специалист. Оптималният резултат от такава 
интервенция е осъзнаването на факта, че детето не става по-лошо 
от това, че еротичните му пориви са насочени към хора от същия пол. 
Много важно е и родителите да се освободят от чувството си за вина, 
че по някакъв начин те са допринесли рожбата им да има нещастна 
съдба. Най-трудно е родителите да се откажат от усилията си да 
променят живота на своето дете според собствените си представи 
и да приемат спокойно, че младият човек е единствен в правото си 
да реши с кого и как да живее. Този преход е особено драматичен в 
семейства, в които освен предизвикателството на хомосексуалната 
ориентация има дефицит на доверие и умения за общуване между 
родители и деца. Нещата са драматични и в семейства, които се 
отличават със свръх протективно отношение към подрастващите и 
склонност да се ограничават възможностите за избор под претекст, че 
така се защитават интересите и сигурността на децата. Успешният 
изход от този процес в крайна сметка зависи от способността на 
родителите да приемат своето дете като автономна личност и 
умението им, в сътрудничество с компетентен специалист, да се 
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освободят от съсипващите ги предразсъдъци и предубеждения по 
отношение на хомосексуалността.

Изборът да се сподели сексуалната ориентация с родителите има 
значителни предимства, независимо че може да предизвика болезнени 
и драматични /поне в началото/, реакции. Ето някои от основните 
преимущества на това човек да предпочете откритото отношение 
към своята сексуална идентичност:

1. Споделянето с родителите дава възможност да се прекратят 
излишните натяквания и подмятания, свързани с необичайното 
сексуално поведение, като по този начин премахва поводи 
за ненужни конфликти и напрежение в отношенията между 
родителите и децата

2. Откритото заявяване на осъзнатата сексуална ориентация 
пред родителите е първата стъпка към спокойното приемане на 
този факт и възможността човек да живее в хармония със себе 
си и със собствените си импулси. Дори и да е трудно приемането 
от страна на родителите, то е първото изпитание, през 
което трябва да премине младежът с алтернативна сексуална 
ориентация, за да се научи как да отстоява правото си да бъде 
различен.

3. При приемане на сексуалната ориентация  от страна на 
родителите, младежът с алтернативна сексуална ориентация 
има в тяхно лице важна социална опора и среда, която би могла 
да му осигури емоционална подкрепа в трудни житейски моменти. 
При възможност в семейството спокойно да се разговаря по 
всички теми, свързани с алтернативната сексуална ориентация, 
много по-лесно би могла да се изработи и обща позиция спрямо 
останалите роднини и семейни познати, които изграждат 
разширената социална среда на младия човек.

Често решението да се „свалят картите” е съпроводено с нуждата от 
сериозна професионална подкрепа и съдействие. Именно поради тази 
причина е уместно младеж или девойка, които имат притеснения около 
това как родителите им ще приемат тяхната сексуална ориентация, 
да  потърсят специализирана консултативна помощ. В края на тази 
книжка бихте могли да получите по-подробна информация за местата, 
където може да получите компетентна консултативна помощ в подобни 
ситуации.
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Изяснихме, че много от излишните страхове и притеснения на 
родителите, чиито деца имат хомосексуална ориентация, се дължат 
на неверни представи за този сложен феномен и традиционни 
предубеждения и предразсъдъци. Ето някои от най-разпространените 
погрешни шаблони във възприемането на хомосексуалността:

1. Човекът с хомосексуална ориентация задължително е 
нещастен и отхвърлен от обществото.

Много родители на младежи с хомосексуална ориентация, попитани 
защо толкова болезнено приемат този факт, отговарят: „Защото знам, 
че поради своята хомосексуалност, детето ми ще е нещастно”. По-
дълбокото вникване в тази нагласа достига до широко разпространената 
фантазия, че всички хора с хомосексуална ориентация са отхвърлени 
от обществото и поради това водят самотен и нещастен живот. 
Реалните факти обаче са съвсем други.

Първото условие, от което се нуждае човек, открил че е сексуално 
различен, е да бъде приет от най-близките си хора. Това са, на първо 



30

място, членовете на собственото семейство и най-близките приятели. 
Ако топло и утвърждаващо собственото достойнство отношение е 
налице в най-близкото социално обкръжение, всеки би се почувствал 
уверен в собствените си възможности и трудно нещо би го спряло 
да разкрие в най-пълна форма своите личностни и професионални 
способности.

Множество научни проучвания показват, че хората с хомосексуална 
ориентация не са нито по-нещастни, нито по-щастливи в личния 
си живот, сравнени с хетеросексуалните хора. Качеството на 
отношенията във всяка конкретна двойка зависи от уникалната 
близост между партньорите и уменията им съвместно да градят 
общия си живот. 

Независимо че някои хора гледат с неприязън на хомосексуалните, 
повечето хора с такава ориентация съумяват да изградят приемаща 
среда, в която да се чувстват комфортно. Делът на самотниците сред 
хомосексуалните не е по-голям от хората в социална изолация сред 
хетеросексуалните.

2. Хомосексуалните са изложени на по-голям риск от заразяване 
с венерически заболявания и СПИН

Тази нагласа е възможно да съществува, тъй като, в началото на 
разпространението си, пандемията от СПИН засегна главно гей 
общността в САЩ. Именно по тази причина обаче днес движенията 
на хората с алтернативна сексуална ориентация са сред най-
активните радетели за отговорно сексуално поведение и използване 
на презервативи. Не случайно в анти-СПИН кампаниите по целия свят 
гей организациите имат водещо значение и принос. В резултат на 
това,  през последните години, броят на новоткритите случаи на HIV 
носителство в гей-общността значително намаляха, благодарение на 
задължителното използване на кондоми.

Разпространението на СПИН в България се отличава с тази 
особеност, че първоначално инфекцията се появи и разпространи сред 
хетеросексуалната общност. До момента тя продължава да засяга 
приоритетно хетеросексуални двойки, които не използват редовно 
презервативи. Случаите на заразоносителство сред хомосексуалните 
са значително по-редки, не на последно място и поради много по-
стриктното използване на предпазни средства в тази общност.
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В крайна сметка дали човек ще се изложи на риск от заразяване с 
венерическа болест и СПИН зависи не от половата му ориентация, а 
от това дали ще има достатъчно отговорно сексуално поведение.

3.  Хомосексуалните са склонни по-често към противообществени 
прояви и педофилни действия.

Предубеденото негативно отношение към хората с алтернативна 
сексуална ориентация често привижда в тяхно личе потенциални 
изнасилвачи и педофили. Обективните данни обаче по никакъв начин не 
потвърждават това предположение. Точно обратното – установено е, 
че педофилните действия и останалите сексуални престъпления много 
по-често се извършват от хетеросексуални лица. 

Внушенията, които понякога се правят от популистки настроени 
политици, слагащи знак на равенство между хомосексуалността 
и педофилията, са груба манипулация и недопустима проява на 
дискриминация.

4. Хомосексуалните лица имат личностни отклонения, които ги 
правят неспособни да се справят успешно с отговорни роли 
на ръководители

Тази теза се издига от хора, които не са съгласни лица с хомосексуална 
ориентация да заемат ръководни държавни постове. Аргументите в 
подкрепа на твърдението са, че хомосексуалните ръководители по-
лесно биха могли да се манипулират, а и не притежават чувството на 
отговорност, характерно за хетеросексуалните семейни държавници.

Лансирането на подобни тези използва най-примитивни архетипни 
представи на хората, които асоциират политика и висшия ръководител 
с фигурата на бащата. Оттук се внушава, че един хомосексуален 
мъж, който обикновено не се свързва с бащината роля, не би могъл 
да бъде отговорен политик. Практиката обаче дава достатъчно 
убедителни доказателства за това как личностните характеристики 
и професионалните умения са тези, които правят от даден човек добър 
политик и ръководител, а не сексуалната му ориентация.

5.  Хомосексуалните не могат да бъдат добри войници и не бива 
да служат в армията или други военизирани структури

В този случай се използва внушението, че хомосексуалните мъже не 
са достатъчно мъжествени, за да поемат войнската роля, която по 
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традиция е типично мъжка. Неправомерността на това твърдение 
е разбираема като имаме пред вид, че сексуалната ориентация не е 
свързана с изразеността на типично мъжките или женски психични 
качества. Стана вече дума, че както сред хомосексуалните, така и 
сред хетеросексуалните мъже има и мъжествени и по-женствени 
индивиди. Освен това, за момента няма нито едно доказателство 
за непригодността на хомосексуалните мъже да изпълняват войнски 
задължения. Нещо повече, едни от най-боеспособните военни 
формирования в миналото са били личните гвардии, изградени от 
хомосексуални мъже, готови безусловно да отдадат живота си, за да 
защитят своите братя по оръжие. 

Не случайно и днес една от най-мощните армии в света, тази на САЩ, 
не поставя никакви ограничения пред хомосексуалните мъже.

6. Хомосексуалните не могат да имат стабилни семейства и не 
са в състояние да изпълняват пълноценно родителски роли

Независимо че част от хомосексуалните лица не са склонни да се 
обвързват трайно по напълно аналогични с тези на несемейните 
хетеросексуални, не малка част от хомосексуалните двойки имат 
продължителни и стабилни отношения. Това, което може да мотивира 
хората да живеят заедно, в никакъв случаи не е само грижата за общите 
деца. Както и сред хетеросексуалните двойки, при много хомосексуални 
двойки мъже и жени, основният мотив за трайни и хармонични отношения 
е чувството за взаимна привързаност и подкрепа.

Практиката показва, че не са изолирани случаите, когато хомосексуални 
мъже и жени успяват да се справят отлично и с родителските 
роли, поемайки грижата за собствените си деца или за децата на 
своите партньори. Във връзка с все по-настойчивите искания на 
хомосексуалната общност за регламентиране на възможността 
да сключват брак и да осиновяват деца, през последните години 
бяха направени много изследвания на хомосексуални двойки, които са 
ангажирани с възпитанието на подрастващи. До момента няма никакви 
аргументи в подкрепа на идеята, че дете, отглеждано от двама 
хомосексуални родители, може да има някакви отклонения в своето 
развитие. Това се обяснява с факта, че в хомосексуалното семейство 
партньорите разпределят семейните си роли по аналогичен модел 
на разпределението в хетеросексуалното семейство. По този начин 
едно дете, израстващо в подобно семейство, има равни шансове да 
получи необходимите ролеви образци на поведение, както и детето, 
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израстващо в хетеросексуално семейство. Установено е, че деца, 
отгледани в хомосексуални двойки, не са изложени на по-голям риск да 
станат хомосексуални в сравнение с останалите деца. Всички тези 
аргументи дават основания в законодателствата на някои страни по 
света вече официално да се признае правото на хомосексуалните двойки 
да осиновяват деца. По такъв начин се премахва едно от основните 
обвинения към хората с алтернативна сексуална ориентация – това, че 
не са склонни да се ангажират с грижи за бъдещото поведение. 

На практика днес въпросът дали да имаш семейство или не, дали да 
имаш деца или не, се решава въз основа на индивидуалните ценности и 
жизнени планове, които има човек, без решаваща в това отношение да 
е сексуалната му ориентация. 

Ако всеки от нас е запознат с неадекватността на изброените по-
горе представи за хомосексуалността и хората с хомосексуална 
ориентация, навярно много по-малко щяха да са притесненията, 
тревогите и драмите, свързани с приемането на алтернативната 
сексуална ориентация.
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Осъзнаването на алтернативната сексуална ориентация изправя 
младия човек пред сериозно изпитание как да организира своя живот 
така, че да не загуби шансове за пълноценно личностно развитие, за 
изграждане на удовлетворяващи отношения с предпочитаните интимни 
партньори и не на последно място – за успешна професионална кариера и 
развитие. Ето някои от основните предпоставки за това сексуалната 
ориентация да не бъде пречка в цялостната личностна реализация:  

1. Осигуряване на подкрепяща и разбираща среда от страна на 
собственото семейство.

Доколкото семейната среда има ключово значение за изграждане на 
базисната самооценка на младата личност, приемането и връзката с 
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родителя е основополагащият камък в начина, по който всеки от нас се 
научава да възприема себе си. 

Пионерите на хуманистичната психология Карл Роджърс и Ейбрахам 
Маслоу, след серия прецизни психологически изследвания, установяват, 
че решаващо за пълноценното личностно развитие на детето е 
т.н. „безусловно позитивно приемане” от страна на родителите. 
Безусловното позитивно приемане означава детето да бъде обичано 
и ценено, независимо от това дали и доколко поведението му отговаря 
на очакванията и желанията на родителите. За разлика от условното 
приемане, когато възпитателите заявяват: „Аз те обичам само, когато 
правиш това, което искам от теб”, при безусловното приемане нагласата 
е: „Аз те обичам такъв, какъвто си и вярвам, че ти си изначално добър и 
способен”.  Коренната разлика между тези две постановки, които рядко 
се проблематизират в реалния живот е, че при условното приемане 
детето от малко се научава да търси мотивите за своето поведение, 
истината и контрола върху жизнените ситуации някъде извън себе 
си. Конформистката нагласа, която се изгражда при деца, отглеждани 
в такава строго дисциплинираща среда, ги превръща в отлични 
изпълнители, но отнема в голяма степен тяхната спонтанност и 
креативност, готовност за самостоятелно откриване на истината и 
следване на своите желания. Освен това, децата, възпитавани в среда 
на доминиращ външен контрол, стават много по-зависими от оценката 
на възпитаващите, а не от собствената си преценка за себе си и за 
околния свят. Те са и много по-раними в моменти на външно отхвърляне 
и неодобрение, тъй като го възприемат като абсолютно.

За разлика от тях, децата отглеждани в атмосфера на безусловно 
позитивно приемане, от малки се научават да мотивират поведението 
си главно според собствените си потребности и предпочитания. Така 
те стават много по-чувствителни към субективните си преживявания, 
могат по-фино да ги диференцират и най-вече – готови са непрекъснато 
да се съобразяват с тях и да подържат вътрешната си хармония. 
Основното предимство при тези деца е, че възприемат вътрешен 
контрол върху живота си. Това означава, че при своите избори те 
са готови да се съобразяват преди всичко със собствените си 
потребности, а не с възможните поощрения или наказания на околните.  
На пръв поглед такава нагласа може да изглежда твърде егоцентрична, 
но реално тя е основата на пълното самоприемане, автономността и 
творческото развитие. Такива деца израстват като уверени в себе 
си личности, готови да уважават не само себе си и собствената си 
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свобода, но и личната неприкосновеност на другите. В зрелия си живот 
тези хора запазват вътрешното си равновесие и хармония, независимо 
от това дали в определени ситуации са приемани или отхвърляни от 
околните. 

Когато става дума за възможността един младеж да приеме 
своята хомосексуална ориентация и да я интегрира безпроблемно в 
цялостната представа за собствената си личност, именно този стил 
на възпитание е от решаващо значение.  Клиничният опит показва, 
че много по-драматични са проблемите, свързани с интегриране на 
хомосексуалната ориентация при младежите, израснали в атмосферата 
на условно приемане. Това е напълно разбираемо, защото в повечето 
случаи хомосексуалната ориентация попада в рубриката „неприемливо 
за родителя поведение”.  По аналогия с подобни ситуации, когато се 
казва: „Аз няма да те обичам, щом правиш така”, детето съвсем ясно 
разбира, че неговата алтернативна сексуална ориентация е причина 
то да загуби родителската обич. За всеки подрастващ любовта и 
приемането от родителя са изключително важни за собственото му 
самочувствие и самооценка. Затова, когато е изправен през избора да 
приеме себе си със ориентацията, която е установил, или да се откаже 
от собствената си природа, за да запази любовта на родителите, 
хомосексуалният младеж изпада в драматична екзистенциална криза. 
Дилемата, която той се очаква да разреши, предлага два еднакво 
неприемливи варианта: да се откажеш от себе си, за да се харесаш 
на родителите си или да приемеш себе си на цената на отхвърлянето 
от родителите. В подобна ситуация много младежи развиват тежки 
депресивни състояния, склонни са да се самоизолират и дори могат да 
изпитат желание да сложат край на живота си.

Алтернативният стил на родителско поведение, безусловното 
позитивно приемане, дава съвършено друга перспектива. Типичната 
за него постановка: „Това, което правиш може и да не ми харесва, 
но това не е основание аз да престана да те обичам и ценя”, дава 
възможност подрастващата личност да запази своята идентичност, 
дори и когато е необходимо да отстоява позиции, различни от тези на 
родителя. Неизбежното разминаване във възгледите и ценностите на 
родители и деца на се превръща в основание за тотално личностно 
отхвърляне и негативна самооценка. Тази постановка позволява и на 
двете страни да запазят взаимно уважение и любов, като едновременно 
с това оставят простор за свободно и независимо развитие. Това 
е единствената алтернатива за трансформиране на зависимото 
отношение на малкото дете спрямо неговите родители в зряло 
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отношение на равностойни партньори, типично за израсналото вече 
дете, което продължава връзката със своя родител като с приятел, а 
не с господар или покровител.

Казано по-просто – основното, от което се нуждаят младежите, 
открили у себе си хомосексуална ориентация, е да бъдат безусловно 
позитивно приети от своите родители.  На практика това означава, 
че те очакват да чуят: „ Хомосексуалната ти ориентация може и да не 
ми харесва, но това не е основание аз да престана да те обичам и ценя 
като мое дете”. Тази позиция ясно заявява съзнанието, че личният живот 
на детето е негова територия, в която родителят няма морално право 
да се намесва. Тя декларира и безусловната родителска любов, която 
по никакъв начин не би могла да бъде загубена поради склонността на 
детето да изпитва любов към хора от същия пол.

Безусловното родителско приемане съвсем не означава, че родителят 
трябва да промени своята нагласа съм хомосексуалността. Всеки 
човек е в правото си да има индивидуални възгледи по този въпрос и да 
е убеден, че хомосексуалността е неестествена. Въпрос на личностна 
зрелост от страна на родителя е да се направи разграничение между 
абстрактните възгледи и реалното отношение към собственото дете. 
Толерантното отношение към този вид различие в крайна сметка е 
свързан с усещането ни, че можем да живеем хармонично заедно дори и 
когато имаме различия, стига дълбоко в себе си всеки от нас да носи 
безусловното уважение и любов към другия.

За много млади хора с алтернативна сексуална ориентация 
отстояването на собствената позиция може да е ключов момент в 
трансформацията на отношенията  родител-дете, в отношения между 
равнопоставени зрели хора. Именно поради тази причина не бива да се 
отказваме от това предизвикателство.

2. Осигуряване на подкрепа и разбиране от страна на близки и 
приятели

Следващо по значение за пълноценния живот на хората с алтернативна 
сексуална ориентация е приемането им от страна на техните приятели, 
близки и познати. 

Проблеми в това отношение могат да възникнат още в началото на 
пубертета, когато младежите за пръв път установят различните си 
пориви. Това неизбежно ги прави различни от повечето им връстници и 
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понякога е повод за насмешки и подигравателно отношение. Отговорност 
на учителя е да не допуска в класа да се създават подобни настроения, 
които реално поставят в изолация такива деца.  За съжаление  повечето 
учители не са достатъчно подготвени, за да се намесват ефективно 
в подобни ситуации. Често става така, че учителите допълнително 
засилват напрежението, като „сезират” родителите и училищното 
ръководство за „ненормалното” или „перверзното” поведение на младежи 
с алтернативна сексуална ориентация.

Публичното заклеймяване на чувствата на привързаност между младежи 
от един и същи пол  може само да ги травмира и да породи допълнителни 
проблеми в цялостната им социална адаптация и справяне с учебния 
материал. 

В по-късна възраст младежите с алтернативна сексуална ориентация, 
които се чувстват приети от своите родители, обикновено нямат 
проблеми в изграждането и на приемаща неформална среда от 
близки приятели и познати.  Част от тези приятелства при юноши с 
хомосексуална ориентация са с момичета на същата възраст. С тях 
те са способни да достигнат до изключителна психична интимност, 
която предполага споделяне на най-съкровени преживявания. За разлика 
от хетеросексуалните отношения обаче, при подобни връзки отсъства 
еротичното привличане, което може да мотивира иницииране на 
сексуална близост. 

Подобни импулси присъстват в отношенията с връстници от същия 
пол или с по-възрастни лица. Много често развитието на подобни 
отношения е възпрепятствано от чувството на страх и срам от 
това дали евентуалния партньор ще сподели чувствата и дали няма да 
злоупотреби с емоционалната привързаност, като я превърне в повод за 
подигравки и унижения. Реални проблеми могат да възникнат и когато 
хомоеротичната любов е насочена към партньор, който няма същата 
сексуална ориентация. За съжаление в нашата култура не съществуват 
ясни модели за това как човек може да посрещне еротичните чувства 
на партньор, с когото не желае да развива интимна връзка. Необходима 
е особена тактичност и деликатност, за да отклони еротичната 
оферта по начин, който да не е унизителен или нараняващ за човека, 
чийто чувства не се споделят.

Друг сериозен риск при младежи с хомосексуална ориентация съществува, 
ако техните еротични пориви са ориентирани към значително по-
възрастен партньор. В тези случаи е възможно да се породят отношения 



39

Íàðú÷íèê çà ìëàäåæè ïî ïðîáëåìèòå íà ðàçëè÷íàòà ñåêñóàëíà îðèåíòàöèÿ

на силна зависимост и възможност за манипулативно отношение от 
страна на по-възрастния партньор.  Подобно развитие може да се случи, 
ако младежът открие в своя партньор „добрия липсващ баща”. Така той 
може да проектира върху другия очакванията си от приемане, подкрепа 
и обич, които не е получил от реалния си баща. С течение на времето 
подобна хомоеротична връзка може да се развие не като отношение 
между равностойни партньори,  а като зависимост между дете и 
родител. В тази атмосфера младежът трудно може да се развива като 
пълноценна автономна личност, тъй като зависимостта от интимния 
му партньор блокира емоционалното му израстване. Ако родителят 
усети признаците на подобно развитие, добре е да се предприемат 
терапевтични мерки за възстановяване на възможностите младежът 
да се развива автономно. Консултативната и терапевтична помощ 
в тази ситуация не се различава особено от това, което се прави 
при хетеросексуална връзка между партньори с голяма възрастова 
разлика, при които е налице обсебване и манипулация от страна на по-
възрастния.

3. Приемане в професионалната и колегиална среда

Колегите на много хора с алтернативна сексуална ориентация дълго 
време не разбират по никакъв начин какъв е личният им живот. Това 
най-вече се отнася до хомосексуалните мъже, които са с изразено 
мъжествено излъчване и поведение, непоставящо под съмнение 
сексуалната им ориентация. Когато такива хора станат обект на 
сексуален интерес от страна на колежки, обикновено те успяват 
деликатно да отклонят еротичните покани под претекст, че не желаят 
да бъркат професионалните и личните си отношения. 

По-сериозни проблеми могат да възникнат при млади хора, които не 
прикриват хомосексуалната си ориентация и отношенията си с 
партньори от същия пол. Този вид различие може да стане основание 
техни колеги, които имат неприязнено отношение към тях поради 
професионална завист или друго разминаване на интересите, да 
потърсят възможности за некоректно противопоставяне на основата 
на сексуалната ориентация. 

Важно е да се знае, че според нашето законодателство всякакви опити 
човек да бъде ограничен в професионалното си развитие, да бъде 
поставян в неравностойна професионална позиция или каквото и да е 
друго негативно отношение,  базирано единствено на алтернативната 
сексуална ориентация, се счита за проява на дискриминация и се 
преследва от закона.
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Êîíñóëòàòèâíà ïîìîù ïðè 
ïðîáëåìè, ñâúðçàíè ñ 

õîìîñåêñóàëíîñòòà

Ðàçãðàíè÷àâàíå íà õîìîñåêñóàëíàòà 
îðèåíòàöèÿ îò äðóãè ïðîáëåìè â ìëàäåæêàòà 
âúçðàñò, ñâúðçàíè ñ ïîëîâàòà èäåíòè÷íîñò è 
ñåêñóàëíîòî ïîâåäåíèå
Споменахме вече, че приемането на алтернативната сексуална 
ориентация е мъчителен и труден процес за повечето родители на 
деца, открили у себе си тази особеност. Получаването на своевременна 
и компетентна помощ би могло да предотврати много излишни 
тревоги и напрежение в тези семейства. Понякога обаче се налага, 
поради необходимостта да се прецизира състоянието на младежите, 
да се подпомогне тяхната психична и социална адаптация. Ето някои 
основни случаи, при които е наложителна специализирана сексологична 
консултация:
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1. Младежи с транссексуалност

За транссексуално състояние може да се говори при лица, които вече 
са навлезли в пубертета и най-малкото в продължение на две години 
настойчиво изразяват желание да живеят и да бъдат възприемани като 
принадлежащи към противоположния на техния телесен пол. При тези 
младежи и девойки съществува видимо неудобство от настъпващите 
през пубертета промени в собственото тяло, свързани с развитието 
на вторичните полови белези. Чрез целенасочен подбор на дрехи и други 
козметични намеси, тези младежи се стремят да прикрият белезите 
на половата си принадлежност или да наподобят телесните белези на 
противоположния на техния телесен пол. 

С напредване на възрастта и особено с достигането на пълнолетие, при 
тези младежи се засилва желанието за смяна на гражданския пол и за 
извършване на медицински интервенции, които биха могли да приведат 
тялото им в съответствие с психичната им полова идентичност.

В живота на младежи с транссексуалност е обичайно да се случват 
трайни, емоционално наситени, връзки с партньори от противоположния 
на техния психичен пол. Именно поради това тези отношения следва да 
се приемат като хетеросексуални.

При консултиране на младежи с транссексуалност следва да се изясни 
дали тяхното желание за промяна на половата принадлежност не 
е продиктувано от други психотични мотиви, което е възможно при 
шизофренни и други психотични разстройства.

Транссексуалното състояние следва да се разграничи и от различните 
форми на хермафродитизъм, при които обикновено се наблюдава и 
хромозомна абнормност.

2. Младежи с двуролев трансвестизъм

Това е едно сравнително рядко срещащо се състояние, при което 
подрастващите са склонни ситуационно да се обличат с дрехи на 
противоположния пол, с цел да се почувстват като принадлежащи 
към него. В тези случаи е важно да се изясни дали това обличане на 
нетипичното облекло е свързано с чувство за сексуална възбуда и дали е 
съпроводено с действия, насочени към удовлетворяване на сексуалното 
желание. При данни за подобно поведение по-скоро би могло да се мисли за 
т.н. фетишистки трансвестизъм, което е друго състояние, отнасящо 
се към групата на разстройствата в сексуалното влечение.
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3. Младежи с дистонна на Аза сексуална насоченост

При младежи с това разстройство, половият идентитет и сексуалните 
предпочитания не подлежат на съмнение.  Поради различни, понякога 
трудно разбираеми причини обаче такива лица желаят половата им 
ориентация и принадлежност да са други. Често зад подобни оплаквания 
стоят други проблеми в личностното развитие и социалната адаптация, 
които карат страдащите от това нарушение да се чувстват неловко 
или потиснато от половата си принадлежност или наличната сексуална 
ориентация. 

4. Разстройства в сексуалното съзряване

Това е една доста широка група нарушения, при които по време на 
пубертета подрастващите започват да се чувстват несигурни по 
отношение на половата си принадлежност и сексуалната си ориентация. 
Повод за тази несигурност могат да са често сменящите се еротични 
увлечения към представители и на двата пола, както и моменти на 
несигурност по отношение на собствената сексуална идентичност. 

В някои случаи, с течение на времето, след поредица от интимни 
отношения с различни по пол партньори, такива младежи успяват 
да се определят като предимно хетеросексуални, като предимно 
хомосексуални или като бисексуални. 

Особена група са младежите, които в периода на сексуалното си 
съзряване избират да осъществяват сексуални контакти със свои 
връстници от същия пол не поради подчертан еротичен интерес към 
тях, а поради опасения, че ще се изложат или ще бъдат отхвърлени 
от предпочитаните хетеросексуални партньори. Подобно поведение 
има заместителен характер и не е проява на хомосексуална ориентация. 
Запитани какви партньори биха желали да имат, такива младежи 
категорично заявяват, че предпочитат хетеросексуалната връзка, 
но изпитват значителни трудности да се сближат с хората, които 
харесват и поради това експериментират сексуално поведение със 
свои близки приятели от същия пол. Терапевтичната помощ в тези 
случаи е по посока на преодоляване на страховете и притесненията, 
блокиращи хетеросексуалните контакти и целенасоченото развитие 
на комуникативни умения.

Важно значение при консултиране на младежи с хомосексуално поведение 
е да се изясни дали това поведение е мотивирано от хомоеротичен 
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интерес към съответните партньори или се осъществява от други 
подбуди. В някои случаи хомосексуалното поведение може да е проява 
на агресивност и демонстрация на надмощие над лица от същия 
пол. Това често се случва в еднополови младежки групи, поставени в 
изолация и невъзможност за контакти с лица от противоположния пол. 

В други случаи хомосексуалните контакти срещу заплащане могат 
да бъдат предпочетени като по-доходоносни. И в двата варианта 
категорично не може да става дума за трайна хомосексуална 
ориентация, а за ситуационни прояви с временен характер.

Хомосексуалността следва да се разграничава и от проявите на 
невротични разстройства, при които  даден младеж или девойка 
могат да бъдат обзети от натрапливи мисли, страхове или желания, 
свързани с хомосексуалното общуване. Подобни опасения не рядко 
възникват у неуверени в себе си младежи, които са обект на присмех и 
подигравки от страна на връстниците с подчертано акцентиране върху 
липсата на достатъчна мъжественост или женственост. Обзети от 
натрапливи съмнения, тези младежи могат да експериментират със 
сексуално поведение, което им е дълбоко чуждо, с цел да проверят дали 
намеците на техните връстници не са верни. Възможно е така да се 
влезе в порочен кръг от натрапливи поведения и преживявания, при 
които вече осъществените хомосексуални действия, независимо че са 
извършени от натрапливи мотиви,  сами по себе си стават повод за 
натрапливи мисли и самообвинения в хомосексуалност. Най-добрата 
възможност да се спре това патологично развитие е, ако се потърси 
своевременна психиатрична помощ.

Âúçìîæíîñòè çà ïñèõîòåðàïåâòè÷íà ïîìîù 
íà ìëàäåæè è òåõíèòå ðîäèòåëè ïî ïîâîä 
ïðîáëåìè â ñåêñóàëíàòà îðèåíòàöèÿ

Първата задача на сексологичната консултация е да се установи дали 
наистина става дума за хомосексуална ориентация.

Ако младият човек все още не е завършил пубертетното си развитие и 
ако не е имал реални сексуални контакти с лица от същия пол, трудно 
би могло да се прави заключение, че неговата сексуална ориентация е 
трайно хомосексуална. 
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Възможно е в началото на сексуалното съзряване един младеж или 
девойка да имат както хетеросексуални фантазии, сънища и желания, 
така и подобни преживявания, насочени към лица от същия пол.  Никак 
не са редки и случаите, когато, още в ранна детска възраст, децата 
са склонни да имитират поведението на възрастните и при подобни 
сексуални игри е възможно да се осъществяват и различни сексуални 
действия, които по принцип са лишени от истински еротичен характер. 
Дори и в началото на пубертетното развитие е възможно деца с 
хетеросексуална ориентация да експериментират с партньори от 
същия пол различни сексуални техники и поведения, без това да е израз 
на хомосексуалност. 

Заключението за доминираща хомосексуална ориентация може да се 
направи единствено, ако младият човек е завършил сексуалното си 
съзряване и на основата на поредица от реални отношения с различни 
партньори е натрупал достатъчен сексуален опит, който му позволява 
категорично да определи своите еротични предпочитания. 

В някои случаи съмнения за хомосексуалност могат да възникнат 
и поради грубо непознаване природата на този феномен, както от 
страна на самия младеж, така и от страна на неговите родители 
и възпитатели. Случвало се е подобни опасения да се породят от 
случайно изпитано удоволствие при докосване в аналната област. В 
тази връзка трябва изрично да се подчертае, че хомосексуалността е 
израз на хомоеротичен интерес към представители на същия пол и не 
е задължително свързана с някакви определени сексуални практики и 
стимулации. В интерес на истината, при много хомосексуални двойки 
мъже интимното общуване въобще не включва извършването на анални 
контакти. От друга страна, не са малко хетеросексуалните двойки, 
при които мъжът изпитва удоволствие при анална стимулация от 
страна на жената, без това по никакъв начин да поставя под съмнение 
неговата мъжественост или хетеросексуалната му ориентация.

При условие, че консултираният младеж или девойка категорично 
заявяват хомосексуалната си ориентация и не съществуват никакви 
разумни основания тя да бъде поставена под съмнение, следващата 
консултативна и терапевтична задача се свежда до приемането на 
този факт и от двете страни.

В преобладаващата част от случаите, младият човек, търсещ помощ, 
няма проблеми да приеме своята ориентация. Макар и рядко обаче, 
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се налага терапевтичните усилия да коригират резултатите от 
деструктивно възпитателно въздействие, което е породило дълбок 
вътрешен конфликт и чувство на срам и вина от съществуващата 
сексуална ориентация. Понякога този процес може да отнеме доста 
време и за да се осъществи, е необходимо ясно да се разграничат 
заявките от страна на непосредствено ангажирания в терапията 
младеж и неговите родители, които могат и да не са съгласни с подобно 
развитие на нещата. 

Особено трудна е задачата, при наличие на приемане от страна на 
младежа, промяната да бъде изнесена главно в областта на нагласите 
и възгледите на неговите родители. Самото преформулиране на 
проблема, от проблем с хомосексуалността в проблем на приемането 
на човека с хомосексуалност изисква значителни усилия и определен 
потенциал за толерантност и гъвкавост от страна на родителите. 
В някои случаи, въпреки добронамереността и компетентността 
на консултанта, те са склонни да реагират негативно и да търсят 
помощ от съмнителни помагачи, които им обещават, че ще успеят 
да променят сексуалната ориентация на децата им. Не рядко това са 
парамедицински „специалисти”, които се занимават с окултни дейности 
и посредством „разваляне на магии” подържат нереалистичната 
надежда на родителите, че детето им отново ще стане „нормално”. При 
наличие на готовност от страна на семейството да приеме своето 
различно в сексуално отношение дете, възможностите за промяна са 
следните:

1. Промяна в емоционалното състояние на родителите, благодарение 
на освобождаването им от потискащото ги чувство за вина.

2. Промяна на негативната им визия относно бъдещето на тяхното 
дете, благодарение конкретното запознаване с възможностите 
то да организира успешно своя живот, при условие, че е подкрепено 
от близките си.

3. Промяна в общуването и емоционалната връзка с детето въз 
основа на съзнанието, че сексуалната ориентация не прави човек 
нито по-добър, нито по-лош.

4. Промяна в типа взаимодействия с младия човек и трансформиране 
на свръхпопечителското и контролиращо родителско отношение 
във връзка между равнопоставени и автономни зрели личности.

5. Преодоляване на съществуващи семейни проблеми между самите 
родители, възникнали в резултат от взаимните им упреци по 
повод сексуалната ориентация на детето им.



46

Êúäå ìîæå äà ñå ïîëó÷è êîìïåòåíòíà 
ñåêñîëîãè÷íà ïîìîù, ñâúðçàíà ñ 
àëòåðíàòèâíàòà ñåêñóàëíà îðèåíòàöèÿ

За съжаление голяма част от медицинските специалисти и 
консултантите с хуманитарна подготовка към момента не получават 
достатъчна квалификация по въпросите на сексуалността и в 
частност на хомосексуалната ориентация. Наблюденията показват, че 
даже и сред тези специалисти все още има много хора, които имат 
стари представи и нагласи, приемащи хомосексуалността за болестно 
състояние и пораждащи нелепи идеи, че по някакъв начин тя може 
да бъде „лекувана”. Дори и да не изразяват открито такава позиция 
други лекари и психолози са склонни под завоалирана форма да изразят 
моралното си неодобрение спрямо хомосексуалната ориентация и 
така, вместо да помогнат на лицата, търсещи помощ, още повече 
задълбочават напрежението и объркването в семейството. 

От 2005 г. в България стартира мащабна програма, финансирана от 
структурите на ООН и Световната здравна организация, която цели 
подобряване на квалификацията на медицинските кадри в страната по 
въпросите на младежкото здраве и младежкото сексуално поведение. 
Все още изпълнението на тази програма е в своето начало и поради 
тази причина вероятността да откриете в града, в който живеете, 
подготвен специалист по проблемите на младежкото сексуално 
поведение и хомосексуалната ориентация все още е малка.

 Къде все пак бихте могли да потърсите помощ?

От 1992 г. в България съществува мрежата от консултативни служби 
на Българската асоциация за семейно планиране и сексуално здраве 
/БАСПСЗ/. Това е една от най-големите неправителствени организации 
в страната, която разполага със свои клонове в големите градове. 
Като доброволци консултанти по проблемите на сексуалното здраве в 
регионалните клонове на БАСПСЗ са привлечени водещи специалисти. 
За контакт с тях, както и за повече информация, бихте могли да се 
обръщате към регионалните клонове на следните телефони:
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За консултативна помощ, индивидуална и семейна терапия 
бихте могли да се обръщате и към Фондация „Сексуалност 

и здраве”, чийто офис се намира в гр. София 1680, 
кв. „Бели брези”, бул. Дойран” № 9, вх. Б, 7 ет. 

Посещенията стават след предварително записване
на телефони: 02/ 958-49-25 и 088892-43-69 

/д-р Румен Бостанджиев, д.м./

Повече информация по въпросите на сексуалността, както 
и представа за дейността на Фондация „Сексуалност и 

здраве” бихте могли да добиете от сайта: www.erbos.com

Бихте могли да се свържете с мен и чрез електронната ми 
поща: r.bost@primasoft.bg

Централен офис София
бул.”Княз Дондуков” №67, тел/факс: 02/943-37-10, 943-30-52, 

e-mail: bfpa@online.bg  www.bfpa-bg.org

Фондация „Сексуалност и здраве”

Българската асоциация за семейно планиране
и сексуално здраве

Пловдив
032/ 43-99-58, 68-24-00

Варна
052/ 63-57-08

Бургас
056/ 80-06-59

Русе
082/ 22-10-91 /вътр. 306/

Велико Търново
062/ 3-05-69

Стара Загора
042/4-70-64

Габрово
066/ 27-212

Долна Митрополия
06552/ 23-12
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