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     За Валон и последователите му “Аз”-ът е ядро на личността, понятията “Аз” и 

“личност” разглежда почти като синоними. Тези психолози извеждат 

самосъзнанието от активността на самия индивид в заобикалящата го среда и 

според тях в ранната онтогенеза основен източник на развитие на самосъзнанието е 

смяната на отношенията на детето с другите хора. Те разглеждат развитието на 

самосъзнанието като стадиален процес с насоченост ту навън, ту навътре. 

Б.Г.Ананиев, представител на руската школа, също разглежда процеса на 

формиране на самосъзнание като стадиален и по-долу са представени и фрагменти 

от неговата концепция за изграждане на самосъзнанието, наред с класическата 

характеристика на стадиите, която прави А.Валон и допълненията, внесени от 

Р.Зазо и А.Фере. Б. Ананиев обосновава като първоначален източник на формиране 

на самосъзнанието действията с предметите като също изтъква отношенията 

възрастен - дете като фактор. От теорията за дейността на Леонтиев произтича 

концепцията на М.Лисина за генезиса на общуването на децата с възрастните. В 

рамките на нейната концепция общуването се интерпретира като акт на 

взаимодействие между хората, насочен към съгласуване и обединяване на техните 

усилия, за да се установят отношения между тях и да се постигне някакъв общ 

резултат. В общуването всеки един от участниците удовлетворява потребността си 

от самопознание и самооценка чрез познанието и оценката на другите хора и с 

тяхна помощ. Следователно логично произтичащият продукт от общуването е 

“образът за себе си и партньора” според Лисина. Изследванията на общуването на 

децата с възрастните (Лисина) и игровата дейност като психологически водеща за 

предучилищното детство (Елконин) ревизират класическите концепции за 

развитието на самосъзнанието (Валон,Ананиев) като изтъкват ролята на два мощни 

източника за развитие на самосъзнанието - общуването с възрастните през цялата 

ранна онтогенеза и игровата дейност, която е водеща през предучилищното 

детство. В изследването на развитието на самосъзнанието през ранните етапи на 
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онтогенезата Ив. Димитров разглежда тези фактори в тяхното единство и предлага 

нов термин - “цялостна дейност”. Тези изследвания (Елконин;Лисина и 

Ив.Димитров) ревизират проблема за динамиката на “Аз-образа” в ранната 

онтогенеза, обосновават нови източници на развитие и стигат до нови ценни 

изводи по проблема. Последното изследване (Ив.Димитров) дава полезни изводи за 

развитие на “Аз-образа” в предучилищната възраст (3-7г.) като те са включени в 

характеристиката на съответните стадии.  

Френският психолог Валон раглежда като основен източник на развитие на 

самосъзнанието изменението на отношенията на детето със заобикалящите го хора. 

На тази основа в единство с етапите на развитието на личността, Валон 

хартеризира стадиите в развитието на “Аз”-а. Началният, ”емоционален” стадий е 

определен така от Валон, тъй като детето буквално се намира в “афективна 

симбиоза” с майката. Обхваща първата година от живота (младенческа възраст). 

Звуковете на майчиния глас още не се преживяват като “външни” от детето, а 

усещанията на собственото му тяло и неговите движения не се преживяват като 

“вътрешни”, т.е. то не различава действията на другите от своите собствени. 

Налице е слято с възрастния “Ние”, а не “Аз”, външният свят и усещанията на 

“Аз”-а са смесени. За този стадий са характерни плачът на детето при вида на 

отдалечаващата се майка и играта на детето с неговите крайници (по-силното 

стискане предизвиква учудване) и тези прояви очертават спецификата на стадия, 

може да се разглеждат условно като “симптоми”. Към края на първата година 

прохождането и свързаните с него упражнения за запазване на равновесие 

осигуряват по-устойчиво овладяване на проприо-цептивната чувствителност и 

включват тези телесни органи във “физическия Аз”. Краката са първите органи, 

които се включват в образа на “Аз”-а. Б. Г. Ананиев също потвърждава тази 

специфична за младенческата възраст картина на развитие на самосъзнанието. 

Първите форми на самосъзнание се свързват с превръщане на някои органи (крака 

и ръце) от предмет за игра в средство за игра, т.е. детето започва да въздейства с 
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тези органи на външния свят. Второто постижение, което очертава пътя към 

следващия стадий са резултативните действия, които впоследствие се превръщат в 

целенасочени действия. Според Ананиев (и Валон) в края на първата година е 

налице процес на разграничаване между “Аз” и “не-Аз”, благодарение на 

активността на детето в предметния свят, афективната връзка между майката и 

детето се разкъсва. Ананиев и Валон поставят акцента върху системата S-O. По-

късните изследвания, проведени от М. Лисина и сътрудници показват, че генетичен 

приоритет има системата S-S. Тези изследвания показват, че първият 

комуникативен акт е възможен след втория месец от живота, а общуването 

предполага субектността на двамата участници, предполага отделянето на детето 

от възрастния. Тези факти ревизират досегашната представа за детето в първите 

месеци от живота (на Валон,Пиаже,Виготски). Лисина разглежда “Аз-образа” като 

продукт от общуването. Тъй като общуването на 2-3 мес. дете с възрастния е 

експериментално установен факт и протича във формата на непосредствено 

емоционално общуване, то първите прояви на “Аз-образа” са във формата на 

“емоционално себеусещане”. Като основен източник на развитие на 

самосъзнанието на този първи етап тези психолози определят общуването с 

възрастния. Възприемайки себе си през призмата на отношението на най-близкия 

човек (обикновено майката) към него, детето през първото полугодие от живота не 

се съотнася с някакви свои конкретни действия и постъпки в резултат, на което 

това е период на “абсолютната “ и “общата” самооценка. И активността на детето в 

заобикалящия го свят от предмети и утвърждаването му като субект на действията 

с тях разкъсва абсолютната афективност на “Аз-образа” и осигурява проникването 

в него на обективни,когнитивни компоненти.  

***Опитите на Р. Зазо със собствените му деца дават представа за нивото на 

развитие на възприемането на собстеното отражение на детето (в огледалото,на 

фото-снимки и на кинолента) - 3мес. дете се усмихва на бащиното отражение в 

огледалото (баща му е до него); 8 мес. дете се усмихва на всички, които вижда в 
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огледалото, обръща се към действителните прототипи; 10-мес. дете също се 

усмихва на другите, играта пред огледалото го забавлява.  

Вторият стадий в развитието на самосъзнанието, описан от А. Валон, 

продължава от 1-вата до 3-тата година и се характеризира с нарастваща 

самостоятелност и независимост на детето, стимулирани от овладяване на ходенето 

и речта, които го освобождават от множеството зависимости и ограничения. 

Подражавайки на възрастните, детето овладява социалното предназначение на 

предметите. Но то все още не осъзнава своята личност отделно от грижещите се за 

него възрастни. Разграничава себе си от възрастния, но все още не открива света на 

своите преживявания, те не са предмет на осъзнаване. Детето смесва субективно и 

обективно и това проличава в детските представи и вербализациите им (често 

използват 3л., когато говорят за себе си; 2-3год. дете често си приписва роли или 

приписва на другите действия, които то само е извършило, отъждествява себе си 

със своите родители и това е следствие от недиференцираността между “Аз”-а и 

“не-Аз”-а. Изброените поведенчески актове разкриват нетрайността на съзнанието 

за себе си. Субективното чувство на детето фигурира във връзка с конкретна 

ситуация. Към края на ранното детство детето се познава в огледалото, което ще 

рече,че си е “присвоило” “физическия Аз” (по-долу са разгледани опитите на 

Зазо***). Б.Г.Ананиев описва три фази на този период, които резултират в това, че 

детето разграничава себе си като субект на действията и съответно - разграничава 

себе си от възрастния: 1) осъзнаване на предмета на интереса, на активността - 

симптоматична е появата на съществителните имена в речта; 2) осъзнаване на 

извършваните действия с предметите - симптоматична е появата на глаголите в 

речта (особено при момчетата); това е необходимо условие за задържане на мотива 

на действие, което води до осъзнаването на факта, че собствените желания са 

различни от обективната действителност; 3) Детето разграничава себе си от 

действията с предмета и то като тяхна причина,като субект на дейността; 

отделянето на себе си като субект намира речеви израз в прехода от 3л. към 1л., 
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което Ананиев определя като преход от представа към мисъл за себе си.  

***Към края на втория стадий детето започва да се познава в огледалото, 

отграничава себе си от другите. Отграничаването на “физическия Аз” е конкретно 

илюстрирано в експериментите на Зазо:  

1) ситуации пред огледалото - 1г.7мес.- детето обръща внимание на своето 

отражение в огледалото, смее се,докосва го; 2г.1мес. - на въпроса на баща му, 

който сочи отражението му, детето смутено се усмихва, изчервява се, обръща гръб, 

маха ръка за сбогом; 2г.2мес. - детето спонтанно сочи баща си и го обозначава - 

“Татко.”. На въпроса “А този кой е?” отговор не следва; детето объркано гледа 

своето отражение; на следващи въпроси отговаря с “Fanfan” (“enfant” - дете), праща 

си целувки, пипа огледалото; 2г.8мес. - “И кой още е тук?”, детето се смущава, 

колебае се и казва: “Това съм аз.”, на въпроса “И кой още е тук?” отговаря “Жан 

Фабиен”, т.е. говори за себе си в 3л., гримасничи, театралничи, танцува пред 

огледалото.  

2) разпознаване на снимка - 2г.3мес. - разпознава другите; когато го питат за него, 

отговорът е “Дете.”; 2г.7мес. - когато е отдалечен от другите или сам отново 

отговаря “Дете.”; 2г.8мес. - отговаря “Това съм аз!” с възторг.  

3) 3) на кинолента: 2г. - не реагира на собстения си образ,няма отговор на въпроса 

“Кой е това?”2г.2мес. - на същия въпрос отговаря “Fanfan” без обърканост и 

притеснение; 2г.9мес. - “Жан Фабиен”,при поява в ново действие “Още един Жан 

Фабиен.”, 2г.10мес. - не се назовава в 1л.  

Могат да се разграничат няколко фази в разпознаването в тези три ситуации - 1) 

липса на реакция спрямо собственото отражение; 2) реагира на отраженията на 

другите, отраженията на другите се сравяват с прототипите, не реагира на 

собственото отражение; 3) детето обръща повече внимание на прототипа, а не на 

отражението и то повече на това на другите; 4) интерес предимно към собственото 

отражение; 5) реакция на собственото изображение с възторг.  

Благодарение на интензивно развиващата се дейност с предметите и на 
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овладяването на речта, през първите три години от живота става възможен 

качествен скок в развитието на личността и самосъзнанието, който се наблюдава на 

границата между ранното детство и предучилищното детство. Той слага началото 

на третия стадий от развитието на самосъзнанието, когото Валон нарича 

“Персонализъм” (2,5/3 - 6/7г. - предучилищно детство). Този стадий има три 

релефно изразени фази и те се характеризират с интензивно развитие на “Аз-а” и 

личността. (За Валон “Аз-ът” и личността са почти синоними, затова дава това име 

на стадия) Този стадий започва с фазата на парадоксалното съчетаване в 

поведението на детето на две противоположни тенденции - крайно 

противопоставяне на възрастния и постоянно имитиране (подражаване) на 

възрастния. Това е фазата на “негативния персонализъм” (3-4год.). Детето се 

противопоставя на възрастния с предизвикателства, систематично непослушание и 

противоречене. Това са “симптомите” на един положителен процес - процесът на 

осъзнаване на себе си като отделна личност, като субект и този процес намира 

израз и в употребата на местоименията “аз”, ”мой”, ”мене”, която подчертава 

субективността на “Аз”-а. За този период е нормативна “кризата на 3-тата година”, 

по-точно този период е известен като “криза на 3-тата година” (за пръв път описана 

от Уилям Щерн и след това доописана от множество други психолози - 

Виготски,Валон). Тази криза може да продължи от няколко месеца до година и 

това зависи изцяло от реакцията на възрастния спрямо различните симптоми на 

“детския негативизъм”. Зад тези симптоми стои стремежът на детето да се 

еманципира от възрастния и да спаси новооткритата си субектност. Затова е налице 

т.нар. “битка на воли-те”. Първият от симптомите на кризата е “негативизмът” 

- много мощен симптом, израз на “кризата на 3-тата г.”, много често се бърка с 

отрицателната реакция, но тя е налице, когато има единство между афект и 

активност (или когниция). Подобна е картината до 3-тата година - детето 

императивно следва своето желание, а възрастният прекъсва следването на 

желанието и следва отрицателна реакция. При негативизма има разкъсване между 



8 

 

желание и дейност, т.е. мотивът за негативизма лежи извън ситуацията. Детето 

реагира не спрямо съдържанието на дадено послание, а спрямо възрастния, от 

когото то произлиза. 3-год. така “маниакално” отстояват своята негативна позиция 

спрямо възрастния, че могат да вървят против себе си и собствените си желания. 

Друг симптом е инатът - различава се от негативизма по това, че мотивът на ината 

е вътре в нас. Но инатът не е породен от това, че желаем нещо, а от афективната 

обвързаност с първоначално мнение, решение и се изразява в това, че детето не 

желае да промени първоначално взетото решение. Третият симптом е 

непокорността - комплекс от реакции без адрес, безлични. Детето реагира с 

непокорност на нормата, на предлагания начин на живот, особено, когато той се 

регламентира твърде строго и преждевременно. Това е реакция насочена “навън”, 

докато инатът е насочен “навътре”, предизвикана е от желанието да се отстояват 

собствените позиции. От тази реакция идва детското “Аз сам!”. Друг симптом е 

своеволието - различава се от непокорността, въпреки че също е породена от 

стремежа за самостоятелност. Своеволието се изразява в обезценяването на много 

ценни до вчера предмети, най-вече играчки, но може да се прояви и спрямо 

значимите (възрастни) хора. Може да се наблюдава т.нар. в психология явление - 

“протест - бунт”. Определящият момент на “кризата на 3-тата год.” е подчертаният 

стремеж на детето да направи нещо самостоятелно. Потребността от независимост 

при 3-4г. деца е по-скоро постулат, в него преобладава афективността за сметка на 

когницията, рационалността. Изследванията показват, че главна причина за тази 

криза е т.нар. подценяваща тенденция от страна на възрастния (възрастните), който 

не разбира, че зад изброените симптоми стои положителният стремеж на детето да 

провери границите на собствените си възможности и да разбере отношението на 

възрастния към тях. Детето не разполага с други средства за себеутвърждаване, 

освен с т.нар. “победа над възрастния”. Детето, което не успее да “победи” 

възрастния, т.е. възрастният е безразличен, подценяващ или наказващ този стремеж 

на детето най-вече поради неразбиране, има голяма вероятност впоследствие да 
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стане тревожно и неуверено в собствените си възможности, безинициативно. Към 

тази картина на “негативната фаза на персонализма” А.Фере, друг представител на 

френската школа, прибавя и други симптоми - фабулация (стремеж на детето да 

разказва невероятни истории; неговата настоятелност и степента на “невероятност” 

се увеличават в зависимост от степента на съмнение, което проявява слушателят; 

възрастният е най-добре да се съгласи с детето, защото и най-малкото отчетено 

съмнение в достоверността на историята предизвиква ново развихряне на 

фантазията), задаване на въпроси (детето задава въпроси без познавателен интерес, 

отговорите не го интересуват, строи вериги от въпроси на базата на отговорите на 

възрастния, това е т.нар. “тероризъм чрез въпроси”), афективни премълчавания 

(детето демонстрира своята неудовлетвореност от прекалено фамилиарни прояви 

на нежност от страна на родителите, когато това става публично, особено сред 

връстници; това поведение на възрастния фрустрира стремежа към независимост 

на детето). На този етап детето защитава автономията си повече като мечта, 

отколкото като реалност, за разлика от следващите две фази на “позитивен 

персонализъм”, през които детето се стреми да покаже себе си и да получи 

одобрение от страна на социалното обкръжение. Фазата на негативния 

персонализъм е преходна фаза към качествено преструктуриране на образа за себе 

си, на самосъзнанието и предполага връщане назад, известна степен на регрес. 

Независимо, че вече е налице играта, се упражнява предимно ситуативно-деловата 

форма на общуване. Основно качество, чрез което индивидът се възприема е 

качеството “можещ”, ”имащ практически способности и умения”, най-вече се 

възприема като субект на практическа дейност, това е факт, потвърден от 

изследванията на Лисина и Ив. Димитров. Детето се самоутвърждава на базата на 

това свое качество. Това може да стане и причина за прекъсване на общуването 

между детето и възрастния в случаите, когато оценката на детската дейност от 

страна на възрастния, към която детето е изключително чувствително, е негативна.  

Следващата фаза е положителна - у 4-5 годишните деца се появява стремеж към 
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“парадност” (особено у момичетата), често придобиваща формата на нарцисизъм. 

Много автори определят тази възраст като “възраст на грацията”. Децата се 

любуват на себе си и то, когато другите (без значение кои) са във възторг от тях, но 

зад тази тази влюбеност се крие дълбока неувереност. Основна за тях е 

потребността от положителна оценка, от одобрение на социалното обкръжение, 

много са ревниви към вниманието на възрастните към братя и сестри. Упреците и 

негативните оценки предизвикват неадекватно интензивни емоционални реакции 

именно поради тази причина. Това е възрастта на онтосителната самооценка, която 

е плод на сравнението, което вече малкото дете прави между себе си и другите. 

Възрастният трябва да изключи сравнението между отделните деца като 

възпитателен подход, тъй като те сами непрекъснато се сравняват помежду си. 

Хипертрофиралата потребност от положителна оценка, неистовият стремеж да се 

избегне неодобрението и повишената обичивост, цялата тази симптоматика, 

характерна за тази възраст, илюстрира потребността на детето да бъде оценявана 

неговата личност изобщо, а не конкретния продукт на дейността му. Илюстрация за 

това е генерализирането на похвалата и неодобрението към цялата личност. 

Изследванията на Лисина и Димитров добавят и други характеристики на стадия - 

детето ( 4-5 годишното) е в извънситуативната познавателна форма на общуване с 

възрастния. Детето задава въпроси, които възрастния трябва да уважи, 

невниманието му ощетява и обижда детето. От друга страна детето се стреми да 

утвърди качеството “знаене” както пред връстниците в играта, така и пред 

възрастните, това е фазата на “ерудираното дете”. Във фокуса на самопознанието 

са знанията за заобикалящия свят, децата ценят себе си преди всичко като 

“знаещи”, ”информирани” субекти. Актуализирането на познавателните 

възможности като ценност в тази възраст се обуславя от изменилия се характер на 

играта - децата започват да се ориентират към по-скритите и съществени признаци 

на предметите и явленията.  
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Към края на 5-тата година времето за влюбеност в себе си отстъпва място на 

втората фаза на “позитивния персонализъм” (5-6/7г.), през която детето сменя 

формата на удовлетворяване на потребността от самоутвърждаване. Основна е 

тенденцията към съгласуване на поведението с изискванията на средата. 

Постепенно изчезва симптоматиката на нарцисизма, демонстрирането на своите 

способности. Детето изпитва потребност от реално превъзходство. Детето започва 

строго избирателно да подражава на заобикалящите го възрастни, овладявайки 

едни или други техни умения, знания, привички. Неслучайно избирателното 

подражание на 5-6 год. се разглежда от някои психолози като предварителен 

индикатор на бъдещо призвание (А.Фере). Към края на предучилищната възраст 

детето навлиза в стадия на относително равновесие между потребността от 

самостоятелност и необходимостта да подчинява своето поведение на социалните 

предписания. Към края на тази възраст децата осъзнават света на своите собствени 

преживявания, което дава възможност те да бъдат обобщени, т.е. те придобиват 

смисъл. Възниква логиката на чувствата. Онова, което впечатлява детето е, че то 

започва да контролира външния израз на своите чувства. Причина за това е фактът, 

че те са осъзнати и обобщени. Но това завоевание отваря дефицит - губим своята 

непосредственост, импулсивност и започваме да се санкционираме. В горната 

предучилищна възраст децата се интересуват и пресъздават в игрите нравствените 

норми и правила,на които възрастните подчиняват своите отношения. На този етап 

от игровата дейност съответства “личностната” форма на общуване с възрастния. 

Детето се самоутвърждава преди всичко чрез субективността си в отношенията с 

другите хора, от тук идва и потребността от подражание на другите. Потребността 

от общуване всъщност е потребност от взаимно разбиране и подражание. В горната 

предучилищна възраст децата са особено чувствителни към социално-нравствените 

си достойнства, те излизат на преден план в “Аз-образа”. Такава подробна 

характеристика на стадиите на развитие на самосъзнанието в ранната онтогенеза е 

нужна, защото това е най-динамичният период. В следващите периоди - начална 
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училищна възраст и юношество - развитието на “Аз-концепцията” се свързва с 

качествените промени в познавателните процеси От теорията за дейността на 

Леонтиев произтича концепцията на М.Лисина за генезиса на общуването на 

децата с възрастните. В рамките на нейната концепция общуването се 

интерпретира като акт на взаимодействие между хората, насочен към съгласуване и 

обединяване на техните усилия, за да се установят отношения между тях и да се 

постигне някакъв общ резултат. В общуването всеки един от участниците 

удовлетворява потребността си от самопознание и самооценка чрез познанието и 

оценката на другите хора и с тяхна помощ. Следователно логично произтичащият 

продукт от общуването е “образът за себе си и партньора” според Лисина. 

Изследванията на общуването на децата с възрастните (Лисина) и игровата дейност 

като психологически водеща за предучилищното детство (Елконин) ревизират 

класическите концепции за развитието на самосъзнанието (Валон,Ананиев) като 

изтъкват ролята на два мощни източника за развитие на самосъзнанието - 

общуването с възрастните през цялата ранна онтогенеза и игровата дейност, която 

е водеща през предучилищното детство. В изследването на развитието на 

самосъзнанието през ранните етапи на онтогенезата Ив. Димитров разглежда тези 

фактори в тяхното единство и предлага нов термин - “цялостна дейност”. Тези 

изследвания (Елконин;Лисина и Ив.Димитров) ревизират проблема за динамиката 

на “Аз-образа” в ранната онтогенеза, обосновават нови източници на развитие и 

стигат до нови ценни изводи по проблема. Последното изследване (Ив.Димитров) 

дава полезни изводи за развитие на “Аз-образа” в предучилищната възраст (3-7г.) 

като те са включени в характеристиката на съответните стадии.  

Френският психолог Валон раглежда като основен източник на развитие на 

самосъзнанието изменението на отношенията на детето със заобикалящите го хора. 

На тази основа в единство с етапите на развитието на личността, Валон 

хартеризира стадиите в развитието на “Аз”-а. Началният, ”емоционален” стадий е 

определен така от Валон, тъй като детето буквално се намира в “афективна 
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симбиоза” с майката. Обхваща първата година от живота (младенческа възраст). 

Звуковете на майчиния глас още не се преживяват като “външни” от детето, а 

усещанията на собственото му тяло и неговите движения не се преживяват като 

“вътрешни”, т.е. то не различава действията на другите от своите собствени. 

Налице е слято с възрастния “Ние”, а не “Аз”, външният свят и усещанията на 

“Аз”-а са смесени. За този стадий са характерни плачът на детето при вида на 

отдалечаващата се майка и играта на детето с неговите крайници (по-силното 

стискане предизвиква учудване) и тези прояви очертават спецификата на стадия, 

може да се разглеждат условно като “симптоми”. Към края на първата година 

прохождането и свързаните с него упражнения за запазване на равновесие 

осигуряват по-устойчиво овладяване на проприо-цептивната чувствителност и 

включват тези телесни органи във “физическия Аз”. Краката са първите органи, 

които се включват в образа на “Аз”-а. Б. Г. Ананиев също потвърждава тази 

специфична за младенческата възраст картина на развитие на самосъзнанието. 

Първите форми на самосъзнание се свързват с превръщане на някои органи (крака 

и ръце) от предмет за игра в средство за игра, т.е. детето започва да въздейства с 

тези органи на външния свят. Второто постижение, което очертава пътя към 

следващия стадий са резултативните действия, които впоследствие се превръщат в 

целенасочени действия. Според Ананиев (и Валон) в края на първата година е 

налице процес на разграничаване между “Аз” и “не-Аз”, благодарение на 

активността на детето в предметния свят, афективната връзка между майката и 

детето се разкъсва. Ананиев и Валон поставят акцента върху системата S-O. По-

късните изследвания, проведени от М. Лисина и сътрудници показват, че генетичен 

приоритет има системата S-S. Тези изследвания показват, че първият 

комуникативен акт е възможен след втория месец от живота, а общуването 

предполага субектността на двамата участници, предполага отделянето на детето 

от възрастния. Тези факти ревизират досегашната представа за детето в първите 

месеци от живота (на Валон,Пиаже,Виготски). Лисина разглежда “Аз-образа” като 
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продукт от общуването. Тъй като общуването на 2-3 мес. дете с възрастния е 

експериментално установен факт и протича във формата на непосредствено 

емоционално общуване, то първите прояви на “Аз-образа” са във формата на 

“емоционално себеусещане”. Като основен източник на развитие на 

самосъзнанието на този първи етап тези психолози определят общуването с 

възрастния. Възприемайки себе си през призмата на отношението на най-близкия 

човек (обикновено майката) към него, детето през първото полугодие от живота не 

се съотнася с някакви свои конкретни действия и постъпки в резултат, на което 

това е период на “абсолютната “ и “общата” самооценка. И активността на детето в 

заобикалящия го свят от предмети и утвърждаването му като субект на действията 

с тях разкъсва абсолютната афективност на “Аз-образа” и осигурява проникването 

в него на обективни,когнитивни компоненти.  

***Опитите на Р. Зазо със собствените му деца дават представа за нивото на 

развитие на възприемането на собстеното отражение на детето (в огледалото,на 

фото-снимки и на кинолента) - 3мес. дете се усмихва на бащиното отражение в 

огледалото (баща му е до него); 8 мес. дете се усмихва на всички, които вижда в 

огледалото, обръща се към действителните прототипи; 10-мес. дете също се 

усмихва на другите, играта пред огледалото го забавлява.  

Вторият стадий в развитието на самосъзнанието, описан от А. Валон, 

продължава от 1-вата до 3-тата година и се характеризира с нарастваща 

самостоятелност и независимост на детето, стимулирани от овладяване на ходенето 

и речта, които го освобождават от множеството зависимости и ограничения. 

Подражавайки на възрастните, детето овладява социалното предназначение на 

предметите. Но то все още не осъзнава своята личност отделно от грижещите се за 

него възрастни. Разграничава себе си от възрастния, но все още не открива света на 

своите преживявания, те не са предмет на осъзнаване. Детето смесва субективно и 

обективно и това проличава в детските представи и вербализациите им (често 

използват 3л., когато говорят за себе си; 2-3год. дете често си приписва роли или 
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приписва на другите действия, които то само е извършило, отъждествява себе си 

със своите родители и това е следствие от недиференцираността между “Аз”-а и 

“не-Аз”-а. Изброените поведенчески актове разкриват нетрайността на съзнанието 

за себе си. Субективното чувство на детето фигурира във връзка с конкретна 

ситуация. Към края на ранното детство детето се познава в огледалото, което ще 

рече,че си е “присвоило” “физическия Аз” (по-долу са разгледани опитите на 

Зазо***). Б.Г.Ананиев описва три фази на този период, които резултират в това, че 

детето разграничава себе си като субект на действията и съответно - разграничава 

себе си от възрастния: 1) осъзнаване на предмета на интереса, на активността - 

симптоматична е появата на съществителните имена в речта; 2) осъзнаване на 

извършваните действия с предметите - симптоматична е появата на глаголите в 

речта (особено при момчетата); това е необходимо условие за задържане на мотива 

на действие, което води до осъзнаването на факта, че собствените желания са 

различни от обективната действителност; 3) Детето разграничава себе си от 

действията с предмета и то като тяхна причина,като субект на дейността; 

отделянето на себе си като субект намира речеви израз в прехода от 3л. към 1л., 

което Ананиев определя като преход от представа към мисъл за себе си.  

***Към края на втория стадий детето започва да се познава в огледалото, 

отграничава себе си от другите. Отграничаването на “физическия Аз” е конкретно 

илюстрирано в експериментите на Зазо:  

1) ситуации пред огледалото - 1г.7мес.- детето обръща внимание на своето 

отражение в огледалото, смее се,докосва го; 2г.1мес. - на въпроса на баща му, 

който сочи отражението му, детето смутено се усмихва, изчервява се, обръща гръб, 

маха ръка за сбогом; 2г.2мес. - детето спонтанно сочи баща си и го обозначава - 

“Татко.”. На въпроса “А този кой е?” отговор не следва; детето объркано гледа 

своето отражение; на следващи въпроси отговаря с “Fanfan” (“enfant” - дете), праща 

си целувки, пипа огледалото; 2г.8мес. - “И кой още е тук?”, детето се смущава, 

колебае се и казва: “Това съм аз.”, на въпроса “И кой още е тук?” отговаря “Жан 
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Фабиен”, т.е. говори за себе си в 3л., гримасничи, театралничи, танцува пред 

огледалото.  

2) разпознаване на снимка - 2г.3мес. - разпознава другите; когато го питат за 

него, отговорът е “Дете.”; 2г.7мес. - когато е отдалечен от другите или сам отново 

отговаря “Дете.”; 2г.8мес. - отговаря “Това съм аз!” с възторг.  

 3) на кинолента: 2г. - не реагира на собстения си образ,няма отговор на 

въпроса “Кой е това?”2г.2мес. - на същия въпрос отговаря “Fanfan” без обърканост 

и притеснение; 2г.9мес. - “Жан Фабиен”,при поява в ново действие “Още един Жан 

Фабиен.”, 2г.10мес. - не се назовава в 1л.  

Могат да се разграничат няколко фази в разпознаването в тези три ситуации 

- 1) липса на реакция спрямо собственото отражение; 2) реагира на отраженията на 

другите, отраженията на другите се сравяват с прототипите, не реагира на 

собственото отражение; 3) детето обръща повече внимание на прототипа, а не на 

отражението и то повече на това на другите; 4) интерес предимно към собственото 

отражение; 5) реакция на собственото изображение с възторг.  

Благодарение на интензивно развиващата се дейност с предметите и на 

овладяването на речта, през първите три години от живота става възможен 

качествен скок в развитието на личността и самосъзнанието, който се наблюдава на 

границата между ранното детство и предучилищното детство. Той слага началото 

на третия стадий от развитието на самосъзнанието, когото Валон нарича 

“Персонализъм” (2,5/3 - 6/7г. - предучилищно детство). Този стадий има три 

релефно изразени фази и те се характеризират с интензивно развитие на “Аз-а” и 

личността. (За Валон “Аз-ът” и личността са почти синоними, затова дава това име 

на стадия) Този стадий започва с фазата на парадоксалното съчетаване в 

поведението на детето на две противоположни тенденции - крайно 

противопоставяне на възрастния и постоянно имитиране (подражаване) на 

възрастния. Това е фазата на “негативния персонализъм” (3-4год.). Детето се 

противопоставя на възрастния с предизвикателства, систематично непослушание и 
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противоречене. Това са “симптомите” на един положителен процес - процесът на 

осъзнаване на себе си като отделна личност, като субект и този процес намира 

израз и в употребата на местоименията “аз”, ”мой”, ”мене”, която подчертава 

субективността на “Аз”-а. За този период е нормативна “кризата на 3-тата година”, 

по-точно този период е известен като “криза на 3-тата година” (за пръв път описана 

от Уилям Щерн и след това доописана от множество други психолози - 

Виготски,Валон). Тази криза може да продължи от няколко месеца до година и 

това зависи изцяло от реакцията на възрастния спрямо различните симптоми на 

“детския негативизъм”. Зад тези симптоми стои стремежът на детето да се 

еманципира от възрастния и да спаси новооткритата си субектност. Затова е налице 

т.нар. “битка на воли-те”. Първият от симптомите на кризата е “негативизмът” 

- много мощен симптом, израз на “кризата на 3-тата г.”, много често се бърка с 

отрицателната реакция, но тя е налице, когато има единство между афект и 

активност (или когниция). Подобна е картината до 3-тата година - детето 

императивно следва своето желание, а възрастният прекъсва следването на 

желанието и следва отрицателна реакция. При негативизма има разкъсване между 

желание и дейност, т.е. мотивът за негативизма лежи извън ситуацията. Детето 

реагира не спрямо съдържанието на дадено послание, а спрямо възрастния, от 

когото то произлиза. 3-год. така “маниакално” отстояват своята негативна позиция 

спрямо възрастния, че могат да вървят против себе си и собствените си желания. 

Друг симптом е инатът - различава се от негативизма по това, че мотивът на ината 

е вътре в нас. Но инатът не е породен от това, че желаем нещо, а от афективната 

обвързаност с първоначално мнение, решение и се изразява в това, че детето не 

желае да промени първоначално взетото решение. Третият симптом е 

непокорността - комплекс от реакции без адрес, безлични. Детето реагира с 

непокорност на нормата, на предлагания начин на живот, особено, когато той се 

регламентира твърде строго и преждевременно. Това е реакция насочена “навън”, 

докато инатът е насочен “навътре”, предизвикана е от желанието да се отстояват 
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собствените позиции. От тази реакция идва детското “Аз сам!”. Друг симптом е 

своеволието - различава се от непокорността, въпреки че също е породена от 

стремежа за самостоятелност. Своеволието се изразява в обезценяването на много 

ценни до вчера предмети, най-вече играчки, но може да се прояви и спрямо 

значимите (възрастни) хора. Може да се наблюдава т.нар. в психология явление - 

“протест - бунт”. Определящият момент на “кризата на 3-тата год.” е подчертаният 

стремеж на детето да направи нещо самостоятелно. Потребността от независимост 

при 3-4г. деца е по-скоро постулат, в него преобладава афективността за сметка на 

когницията, рационалността. Изследванията показват, че главна причина за тази 

криза е т.нар. подценяваща тенденция от страна на възрастния (възрастните), който 

не разбира, че зад изброените симптоми стои положителният стремеж на детето да 

провери границите на собствените си възможности и да разбере отношението на 

възрастния към тях. Детето не разполага с други средства за себеутвърждаване, 

освен с т.нар. “победа над възрастния”. Детето, което не успее да “победи” 

възрастния, т.е. възрастният е безразличен, подценяващ или наказващ този стремеж 

на детето най-вече поради неразбиране, има голяма вероятност впоследствие да 

стане тревожно и неуверено в собствените си възможности, безинициативно. Към 

тази картина на “негативната фаза на персонализма” А.Фере, друг представител на 

френската школа, прибавя и други симптоми - фабулация (стремеж на детето да 

разказва невероятни истории; неговата настоятелност и степента на “невероятност” 

се увеличават в зависимост от степента на съмнение, което проявява слушателят; 

възрастният е най-добре да се съгласи с детето, защото и най-малкото отчетено 

съмнение в достоверността на историята предизвиква ново развихряне на 

фантазията), задаване на въпроси (детето задава въпроси без познавателен интерес, 

отговорите не го интересуват, строи вериги от въпроси на базата на отговорите на 

възрастния, това е т.нар. “тероризъм чрез въпроси”), афективни премълчавания 

(детето демонстрира своята неудовлетвореност от прекалено фамилиарни прояви 

на нежност от страна на родителите, когато това става публично, особено сред 
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връстници; това поведение на възрастния фрустрира стремежа към независимост 

на детето). На този етап детето защитава автономията си повече като мечта, 

отколкото като реалност, за разлика от следващите две фази на “позитивен 

персонализъм”, през които детето се стреми да покаже себе си и да получи 

одобрение от страна на социалното обкръжение. Фазата на негативния 

персонализъм е преходна фаза към качествено преструктуриране на образа за себе 

си, на самосъзнанието и предполага връщане назад, известна степен на регрес. 

Независимо, че вече е налице играта, се упражнява предимно ситуативно-деловата 

форма на общуване. Основно качество, чрез което индивидът се възприема е 

качеството “можещ”, ”имащ практически способности и умения”, най-вече се 

възприема като субект на практическа дейност, това е факт, потвърден от 

изследванията на Лисина и Ив. Димитров. Детето се самоутвърждава на базата на 

това свое качество. Това може да стане и причина за прекъсване на общуването 

между детето и възрастния в случаите, когато оценката на детската дейност от 

страна на възрастния, към която детето е изключително чувствително, е негативна.  

Следващата фаза е положителна - у 4-5 годишните деца се появява стремеж към 

“парадност” (особено у момичетата), често придобиваща формата на нарцисизъм. 

Много автори определят тази възраст като “възраст на грацията”. Децата се 

любуват на себе си и то, когато другите (без значение кои) са във възторг от тях, но 

зад тази тази влюбеност се крие дълбока неувереност. Основна за тях е 

потребността от положителна оценка, от одобрение на социалното обкръжение, 

много са ревниви към вниманието на възрастните към братя и сестри. Упреците и 

негативните оценки предизвикват неадекватно интензивни емоционални реакции 

именно поради тази причина. Това е възрастта на онтосителната самооценка, която 

е плод на сравнението, което вече малкото дете прави между себе си и другите. 

Възрастният трябва да изключи сравнението между отделните деца като 

възпитателен подход, тъй като те сами непрекъснато се сравняват помежду си. 

Хипертрофиралата потребност от положителна оценка, неистовият стремеж да се 
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избегне неодобрението и повишената обичивост, цялата тази симптоматика, 

характерна за тази възраст, илюстрира потребността на детето да бъде оценявана 

неговата личност изобщо, а не конкретния продукт на дейността му. Илюстрация за 

това е генерализирането на похвалата и неодобрението към цялата личност. 

Изследванията на Лисина и Димитров добавят и други характеристики на стадия - 

детето ( 4-5 годишното) е в извънситуативната познавателна форма на общуване с 

възрастния. Детето задава въпроси, които възрастния трябва да уважи, 

невниманието му ощетява и обижда детето. От друга страна детето се стреми да 

утвърди качеството “знаене” както пред връстниците в играта, така и пред 

възрастните, това е фазата на “ерудираното дете”. Във фокуса на самопознанието 

са знанията за заобикалящия свят, децата ценят себе си преди всичко като 

“знаещи”, ”информирани” субекти. Актуализирането на познавателните 

възможности като ценност в тази възраст се обуславя от изменилия се характер на 

играта - децата започват да се ориентират към по-скритите и съществени признаци 

на предметите и явленията.  

Към края на 5-тата година времето за влюбеност в себе си отстъпва място на 

втората фаза на “позитивния персонализъм” (5-6/7г.), през която детето сменя 

формата на удовлетворяване на потребността от самоутвърждаване. Основна е 

тенденцията към съгласуване на поведението с изискванията на средата. 

Постепенно изчезва симптоматиката на нарцисизма, демонстрирането на своите 

способности. Детето изпитва потребност от реално превъзходство. Детето започва 

строго избирателно да подражава на заобикалящите го възрастни, овладявайки 

едни или други техни умения, знания, привички. Неслучайно избирателното 

подражание на 5-6 год. се разглежда от някои психолози като предварителен 

индикатор на бъдещо призвание (А.Фере). Към края на предучилищната възраст 

детето навлиза в стадия на относително равновесие между потребността от 

самостоятелност и необходимостта да подчинява своето поведение на социалните 

предписания. Към края на тази възраст децата осъзнават света на своите собствени 
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преживявания, което дава възможност те да бъдат обобщени, т.е. те придобиват 

смисъл. Възниква логиката на чувствата. Онова, което впечатлява детето е, че то 

започва да контролира външния израз на своите чувства. Причина за това е фактът, 

че те са осъзнати и обобщени. Но това завоевание отваря дефицит - губим своята 

непосредственост, импулсивност и започваме да се санкционираме. В горната 

предучилищна възраст децата се интересуват и пресъздават в игрите нравствените 

норми и правила,на които възрастните подчиняват своите отношения. На този етап 

от игровата дейност съответства “личностната” форма на общуване с възрастния. 

Детето се самоутвърждава преди всичко чрез субективността си в отношенията с 

другите хора, от тук идва и потребността от подражание на другите. Потребността 

от общуване всъщност е потребност от взаимно разбиране и подражание. В горната 

предучилищна възраст децата са особено чувствителни към социално-нравствените 

си достойнства, те излизат на преден план в “Аз-образа”. Такава подробна 

характеристика на стадиите на развитие на самосъзнанието в ранната онтогенеза е 

нужна, защото това е най-динамичният период. В следващите периоди - начална 

училищна възраст и юношество - развитието на “Аз-концепцията” се свързва с 

качествените промени в познавателните процеси.  


