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 Дисертационният труд на тема "Хедонично-валентна самодетерминация на 
психичното", написан и представен за защита от гл. ас. Людмил Денев е творба, попадаща 
в една от най-внушителните рамки както на съвременната, така и на класическата 
психология. Този дисертационен труд може да бъде възприет и оценяван от множество 
гледни точки, защото и като фактология, и като систематика на идеи, и като 
методологически стил на психологическо мислене, притежава безспорни научни 
достойнства. 
 Настоящият отзив е оценка преди всичко на теоретично контекстната рамка, в която 
Л. Денев е разположил изследването на все още неполучилия научно обяснение процес на 
самодетерминация на психичното. Нека да прибавя и обстоятелството, че 
съсредоточаването върху валентните функции на афективните процеси и потребностите 
като вътрешен фактор на самодетерминация е признак за научната зрялост на кандидата. 
Ще отбележа, че почти всички гледни точки относно самодетерминацията на психичното 
са извадени от естествената връзка на психичното с реалността, докато тук тази връзка е 
съхранена. 
 В широк план Л. Денев обосновава тезата, че самодетерминацията е интегративен 
процес, който обуславя и обслужва хомеостазиса на живата система, а не библейски 
вложен принцип в душата. Хедонистичният феномен е фундаментална характеристика на 
живия организъм и има своите първични основания в природата на потребностно-
афективната сфера. 
 Проблемът не само за хедонистичната валентност на психичното, но по принцип за 
структурата на самодетерминацията на психичното е интерпретиран в светлината на 
идеята за онтологията на психиката, в духа на нейните автономни характеристики. 
Ориентацията на Л. Денев към такъв подход загатва за теоретично самочувствие с ясно 
изявено покритие. Достатъчно е да се вникне в зашеметяващия сравнителен анализ на 
множеството теории и гледни точки относно мотивационната функция на афективните 
процеси по отношение на структурирането на глобалните функции на психиката, за да 
стане ясно какъв синтез от факти и идеи оформя научното съдържание на дисертационния 
труд. 
 След Фр. Брентано остана открит въпросът, как, в името на какво функционира тази 
психична реалност, която предметно не е свързана с външния свят. Дисертацията на Л. 
Денев показва, че фундаментални принципи на психичната дейност не могат да получат 
обяснение единствено чрез мини емпирични портретчета на тестово регистрирани 
самооценки на хипотетични психо-характеристики, колкото и елегантно да са 
статистически костюмирани. 
 В представената за становище работа различните автори, теории и гледни точки са 
анализирани коректно и достоверно. Този факт позволява да се открои нещо много важно 
- доминация на феноменологично поведенческо познание в афективно-потребностната и 
мотивационна сфери на човека, за сметка на едно онтологично познание на психичното, 
конкретно и по принцип. 
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 Дисертационният труд предполага и друго - историко-психологическо изкушение. 
Ако се направи една аритметика на разгледаните автори, идеи, понятия и теории няма да 
бъде трудно да се достигне до заключението, че от определена гледна точка, този 
дисертационен труд е просторна и пространствена история на ученията, интерпретиращи 
потребностите, афективните процеси и състояния, в качеството на мотиви на поведението. 
Разбира се, следва да се признае, че Л. Денев отчита доста смело факта на субективен 
произвол в психологията при описание на сложните психични образувания. Той е показал, 
че да погледнеш на тенденцията към удоволствие финалистки или терминално, или 
генетично, или функционално не е кой знае какво, защото удоволствието е и едното, и 
другото. Въпросът е какво е това удоволствие и защо и как еволюцията го сътворява. 
Давам този пример, защото дисертацията контекстно проблематизира не малко факти, но 
кандидатът не е показал докрай смелост да каже, че от всичко казано има много неща, 
които не са така. Болката не е емоция, тя е усещане, емоцията е сигнал за това, в какво 
състояние ни вкарва болката. Удоволствието в психологията не е това, което другите 
науки казват за него. Добре е, че независимо от философските си ориентации, Л. Денев 
елегантно отстранява внушенията на другите науки относно афективните структури на 
психиката. 
 За разлика от много дисертационни писания, работата на Л. Денев съдържа ясно 
манифестирана индивидуална позиция към повечето от теориите, гледните точки и 
понятията. Там, където липсва тази позиция е в интерес на съхраняването на 
автентичността на конкретното съдържание. 
 Би могло да се каже, че съдържанието на този дисертационен труд е синтез на две 
дисертации. Едната из полето на Общата психология и другата - из пространствата на 
История на психологията. Този синтез отговаря на дългогодишните му научни търсения и 
ориентации, като с това авторът се портретира като изследовател из високите етажи на 
теоретичната психология. 
 Несъмнено, много от разглежданите проблеми са стари и нови жертви на сложни 
психологически дискусии, но за съжаление съвременната психология се състои от много 
психологии и в определен смисъл Л. Денев е преодолял не малко спорни и дискусионни 
недоразумения. 
 Като имам предвид съдържанието на този труд, както и цялостното академично 
развитие на Л. Денев, неговата морална култура, научна и гражданска нестандартност, без 
каквито и да е възражения давам съгласието си да му бъде присъдена образователната и 
научна степен "Доктор". 
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