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Настоящото изложение ще има тезисен характер и ще бъде изведено от следните 

принципни разбирания за същността на интеркултурния диалог.  
(1) Като интеркултурен ще означим диалога, основан на разбирането на участниците 

в него за сходствата (приликите), универсалното във фундаменталните им нагласи и 
поведение, чрез което се постига взаимно признаване и утвърждаване на тяхната 
идентичност и равнопоставеност.  

По принцип, за да се разберат приликите (а следователно, и различията) е необходимо 
да се разгърне познавателен и самопознавателен процес. Тогава, осъществяването на 
разбиране в хода на интеркултурния диалог предполага взаимно опознаване и 
саморефлексия на участниците в него.  

(2) Резултатът от интеркултурния диалог е реализирането на разбирателство като 
оптимално благоприятна междуличностна среда за осъществяване на развитие на всички 
участници в интеркултурния диалог и на взаимодействието между тях по начин взаимно 
приемлив за всички страни. 

 
Ако анализираме пола (сексуалността) от позициите на представените по-горе 

особености на интеркултурния диалог, имаме основания да определим половото разделение 
като природното условие, еволюционното основание и метафизично подсказване на 
възможностите за интеркултурен диалог, а междуполовите отношения като първите, 
които задават образец за интеркултурни отношения.  

Кои са нашите аргументи в защита на интеркултурната природа на взаимодействието 
между двата пола. 

(1) Междуполовото различие е първото познавателно различие. 
Познанието започва с идентифициране на различията, а мъжкото и женското са 

първите две пол-овини/противо-пол-ожности, които влизат помежду си в отношения на 
диференциация, сравняване, абстрахиране, съединяване и други аналитико-синтетични 
познавателни отношения. Това означава, че с полагането на половата диференциация 
става възможен процесът на познание. Обособяването на мъжкото и женското като 
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родови начала поставя началото на логическо систематизиране на битието и прави възможно 
познанието на човека за битието и за себе си. Ето защо, съвсем логично полът става 
първият родов признак за класифициране на явленията, първото родово понятие, под 
което се разгръща системата на понятията, описващи видовото многообразие. 

Актът на познание включва самопознанието. Той започва от саморазличаването, а 
половото разделение позволява абстрахирането на субекта от обекта на познание. 
Съществуването на женското е задължително, за да започне процес на рефлексия на 
мъжкото, и обратно. В същото време, познанието и самопознанието изискват наличие на 
общи характеристики на субекта и обекта на познание, за да е възможно отражението. 
Рефлексията в познавателния акт изисква отразяване на опознаваното в познаващото. 
“Всички различни школи, както психологическите, така и диалектическите – изхождат от 
допускането, че без тъждество между познаващият субект и познаваната реалност не може 
да възникне никакъв факт на познанието” (Е. Касирер) [5, 188]. Между мъжкото и женското 
е възможно отношение на тъждество, защото имат общо начало (две “родствени половини” 
са от едно цяло), и защото си съпринадлежат. Мъжкото съпринадлежи на женското по същия 
начин, по който женското съпринадлежи на мъжкото.  

Самопознанието е възможно и защото всеки индивид е биологично и психично 
единство на мъжко и женско (“Нито в биологичен, нито в психичен смисъл се среща чиста 
мъжественост и женственост” – Фройд). Тогава, в интрапсихичен план протичат 
познавателните процеси, които бяха обяснени по-горе. 

Следователно, познанието и самопознанието на човека е функция на неговата 
двойнствена (полова) природа. “Познанието, тоест търсенето на човешката идентичност ... 
трябва да минава винаги през двойствеността, “свързването”.  Познанието за човека минава 
през мъжествеността и женствеността, които са като две “въплъщения” на същата 
метафизическа самота пред Бога и света – като два начина да бъдат “тяло” и заедно с това 
човек, допълвайки се взаимно, - като две допълнителни измерения на самопознанието и на 
самоопределението и в същото време като две допълнителни съзнания ... женствеността в 
известен смисъл преоткрива себе си спрямо мъжествеността, докато мъжествеността се 
утвърждава посредством женствеността” (Папа Йоан Павел ІІ) [4, 24]. 

(2) Поставянето на половата диференциация в основата на човешкото познание (и 
самопознание), означава, че тя е в основата и на възможността за постигане на разбиране, 
включително - и на разбирателство като междуличностно договаряне.  

Разбирането на другия е способност, която тръгва от гносеологическите измерения на 
различието и в пределите на познанието за универсалното открива социалното значение на 
“разбирането” като разбирателство, съгласие, взаимно отстояване на човешките права. 

Тъй като взаимоотношенията между двата пола са първите, които илюстрират 
взаимоотношения на основата на някакво различие, те се явяват базови за разбиране на 
взаимоотношенията между всички останали социални общности, обособени и 
противопоставени според определени различия помежду им. Тогава, нравственото 
поведение в любовта (отговорност, толерантност, свобода, доверие и др.) е образец за 
дължимо поведение не само между двата пола, но и между другите социални групи, 
разделени върху основата на най-разнообразни различия. В този смисъл, уменията за 
разбиране на другия пол са базови социални и личностни умения, а тяхното усвояване е  
необходимо условие за справяне във всякакви ситуации на социално взаимодействие. 

(3) Мъжкото и женското, онтологично задаващи измеренията на човешкото, носят 
характеристиките на интеркултурна проблематика и поради факта, че са изключително 
чувствителни на културните влияния - стереотипи и нагласи. 

Макар че улесняват процеса на полово-ролева идентификация, полово-ролевите 
стереотипи често са източник на предразсъдъци и дискриминационно отношение в 



междуполовото общуване, тъй като атрибутират несъществуващи различия между двата 
пола като техни фундаментални характеристики, подценяват вътрешнополовите и 
надценяват междуполовите вариации в различията. Като представят някои личностни и 
социални качества за по-ценни от други, половите стереотипи установяват различен статус 
на мъжете и жените в обществото.  

Възприемани като интеркултурно взаимодействие, отношенията между мъжете и 
жените следва да се характеризират като отношения търсещи гаранции за защита на 
културната (половата) идентичност. Отстояването на културната идентичност обаче може да 
е едновременно и условие, и пречка за интеркултурна комуникация. Отношението към 
другия пол (другата полова идентичност) като към “чуждия”, “ непознатия” и “различния”, 
засилва диференциращите механизми. “Тези механизми затрудняват едно точно оценяване 
на различията. Трябва да се акцентира на другите като подобни, за да се достигне до 
разбиране и разпознаване” [3, 49].  

Спецификата на половите различия, в сравнение с другите културни различия, се 
състои в това, че човек не може да ги пренебрегва и избягва. “Половите различия са по-
притесняващи от другите крос-културни различия, защото те се появяват там, където са 
домът и сърцето. С всяка стъпка, която правим, разиграваме пола си и създаваме 
неравенството си” [6, 321]. Следователно, доколкото полът и сексуалността засягат 
глобалните основания за съществуването на всеки, диалогът в междуполовите отношения 
извежда на преден план разбирателството между мъжа и жената като условие за 
личностен комфорт и самоусещане за реализация. На свой ред, разбирателството се 
гарантира от разбирането за равноценността на двата пола. 

 
За съжаление, проблемът за равноценността на половете все още не е предмет на 

пълноценен обществен диалог. Съществуват, разбира се, опити за обществен разговор по 
проблемите на сексуалното и домашното насилие и, феминистично провокирани 
инициативи, които утвърждават в по-голяма степен публичното лицемерие по отношение на 
възприемането на еманципацията, отколкото рационалните действия, насочени към 
развитието на чувствителност към “другия” пол.  

Диалогът между двата пола може да получи реални социални измерения, ако 
училището се обърне с лице към проблема за утвърждаването на равноценността на половете 
и на своя територия “изпробва” възможности за търсене на измеренията на разбирателството 
между тях. Съвременното сексуално образование все още не предлага достатъчно 
възможности за пълноценно ориентиране на младите хора в усвояването на техните полови 
роли и в утвърждаването им като проява на половата равноценност и личностно 
самочувствие. Необходимо е да се търсят нови ресурси за реализиране на сексуално 
образование, което да не се затваря единствено в проблематиката на половата хигиена и 
уменията за сексуално здраве.  

Училището все още е длъжник на подрастващите по отношение на разкриване на 
духовния произход и духовната стойност на пола и сексуалността. То не е осъзнало 
прагматичната стойност на философското, социо-културното и психологическо познание за 
пола и сексуалността в качеството му на надежден инструмент за осъществяване на 
положителни промени в съзнанието и поведението на учениците.  

Като тръгваме от философските основания за съществуването на пола и сексуалността 
като атрибути на интегритета на човека, посредством които се осъществява неговата 
индивидуална, социална и културна идентификация, поставяме изискването съдържанието 
на сексуалното образование да включва познания за пола и сексуалността, които осигуряват 
пълноценно психо-сексуално развитие на личността.  



Обучение, което е в състояние да удовлетвори тези изисквания  трябва да се основава,  
според нас, на следните принципи:  

1. Да подчертава фундаменталната прилика и равнопоставеност между половете, 
зададени чрез природата на човека като онтологично, биологично и интрапсихично единство 
на мъжко и женско. 

2. Да обяснява функциите на пола за познанието (самопознанието) на човека и на света. 
3. Да разкрива социално-психологическите механизми за формиране на негативни 

междуполови нагласи и предразсъдъци.  
4. Да мотивира развитието на специфични умения за междуполово взаимодействие като 

основни личностни и социални умения, посредством които се постига индивидуална 
пълноценност. 
 

Да разглеждаме пола в рамките на проявленията на духовното и да търсим 
прагматичната стойност на неговите психо-социални, социо-културни и философски 
измерения от гледна точка на дидактическото им (съдържателно) редуциране за целите на 
сексуалното образование означава да се ангажираме с развитието на специфични умения на 
личността. Природата на тези умения е интердисциплинарна и с оглед на тяхното интегрално 
представяне можем да ги определим като умения за междуполово разбирателство.  

С понятието междуполово разбирателство очертаваме практическото поле, в което 
социо-културното, психологическото и философско познание си дават среща, за да разкрият 
ценностни и прагматично ориентирани стратегии за развитие на взаимоотношенията между 
двата пола. 

От гледна точка на социално-психологическото познание “критичният фактор за 
ефективната комуникация е партньорите във взаимоотношението да се разбират един друг, 
да се чувстват разбрани (курс. мой – б.а.) и да са в състояние ясно да изразяват чувствата 
и/или мненията си” [2, 303]. В този смисъл, разбирането се обяснява с процеса, чрез който 
човек може да се постави на мястото на другия, за да разпознае значенията, които другият 
придава на действията си, целите или резултатите от тези действия [1, 330]. Благодарение на 
разбирането партньорите във взаимодействието осъществяват междуличностна акомодация 
(приспособяване, адаптиране), която им позволява (1) да структурират взаимоотношенията 
си и да определят ролите, отговорностите, нормите, удовлетворяващите стандарти и другите 
измерения на възникващата връзка, и (2) да разрешават несъгласията и конфликтите 
помежду си [по 2, 303].   

Отнесено към сферата на междуполовите отношения, разбирането предполага 
специфични умения, чрез които се преодоляват типичните за двата пола затруднения в 
сферата на общуването. Ако да разбираш означава да проявяваш емпатия като способност 
за съпричастие спрямо различни социални роли и състояния на околните (по Дж. Х. Мийд), 
то, без съмнение, способността да предвидиш реакциите и настроенията на другия пол е 
ценно социално-психологическо умение.   

В социо-културологичен план процесът на разбиране акцентира върху осъзнаването 
на нагласите и предразсъдъците във възприемането и общуването с другия пол, които са 
продукт на обществено-историческото развитие и особеностите на културната среда. 
Проследяването на обичаите и традиционните форми на стереотипизиране на половите роли 
разкрива културологичния аспект на взаимоотношенията между мъжа и жената. Той 
предоставя възможности на личността да “преоткрие” собствената си природа извън 
социално-културната обремененост на сексуалното поведение и с помощта на философско-
психологическото познание да формира рационален стил на мислене и поведение спрямо 
другия пол. 



Философският аспект на разбирането включва разнообразие от онтологически, 
аксиологически и гносеологически контексти, отнасящи се до уменията да се открива 
смисъла на половата диференциация и значението на познанието за пола и сексуалността, 
както и да се тълкуват действията на представителите на другия пол.  

Способността за разбиране на другия пол би трябвало да се постави като интегрално 
ядро в съдържанието на сексуалното образование. От тази гледна точка бихме могли да 
изведем като приоритетни развитието на: 

� познавателните способности на личността в контекста на познанието за пола; 
� умения за самопознание и позитивно самовъзприемане на основата на половата 

принадлежност; 
� социални умения за ефективни междуполови взаимодействия. 
 
Представата ни за обучение, което си поставя за цел развитието на посочените умения 

за междуполово разбирателство у подрастващите свързваме с вече изложения принцип за 
опознаване на противоположния пол чрез опознаване на своето друго полово начало. 
Обучението, което се осмисля чрез този принцип, е предназначено да развива уменията и на 
двата пола за хармонично съжителство един с друг чрез развитие на тяхната чувствителност 
към техните собствени различни “вътрешни” полови начала. Едва тогава може да се разгърне 
действителен процес на самопознание и разбиране, който да осигури условията за постигне 
на разбирателство с другия пол като личностно и социално ценно достояние. Подобно 
обучение надхвърля обичайното проблематизиране на социално-битовите и сексуално-
здравните отношения.  

Тъй като междуполовите отношения са базови за разбиране на взаимоотношенията 
между всички останали социални общности, обособени и противопоставени според 
определени различия помежду им, развитието на умения за междуполово разбирателство 
може да се окаже високо ефективно методологическо средство за развитие на умения за 
интеркултурен диалог от най-различно естество. Уменията за междуполово 
разбирателство са умения за разбиране на различния. Чрез тях ученикът придобива 
сензитивност за разбирането на другия, за поемането на отговорност и отстояване на 
човешките права. Освен това, не бива да се пренебрегва и фактът, че сексуалната 
проблематика притежава висок мотивозадаващ потенциал за участие на учениците в процеса 
на обучение, тъй като, по принцип, междуличностните отношения най-лесно се илюстрират с 
проблемите на междуполовото общуване.  
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