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HENRYK STRUVE’S  
HESITANT DISCOVERY OF THE UNCONSCIOUS 

Abstract. The discovery of the unconscious, as even the ultra-behaviourist B. F. Skin-
ner acknowledged, was a milestone in establishing psychology as a science. This paper 
presents an original theory of the unconscious mind, discovered in the manuscripts of 
an outstanding Polish philosopher Henryk Struve (1866). As these manuscripts evi-
dence, Struve elaborated on a notion of the unconscious that would have enabled him 
to propose a unified theory of the psyche instead of the discredited dualistic view. 
Unfortunately, Struve never developed his unique introspective approach to the uncon-
scious, nor did he publish the results of his research. It seems that metaphysical and 
ethical commitments stood in the way of Henryk Struve’s pioneering efforts in concep-
tualizing the unconscious. 
 
 
Jeszcze w połowie XX wieku, kiedy w psychologii dominował behawioryzm  
i z wolna formował się grunt pod orientację poznawczą i ewolucyjną, Ŝaden 
termin psychologiczny nie wydawał się bardziej anachroniczny niŜ „nieświado-
mość”. Przedstawiciele głównego nurtu psychologii akademickiej w najlep-
szym razie traktowali tę kategorię jako relikt „psychoanalitycznej pomyłki”, 
zazwyczaj jednak widzieli w niej niebezpieczne i fałszywe bóstwo, którego 
naleŜy się jak najszybciej pozbyć (Miller, 1942). Jednak praktyka badawcza 
następnego półwiecza w dość radykalny sposób zakwestionowała te poglądy. 
Na początku lat siedemdziesiątych najpierw Jean Piaget, a potem Paul Rozin 
wprowadzili pojęcie „poznawczej nieświadomości” (the cognitive unconscious)  
i odtąd jej rola wydaje się stale rosnąć. W 1992 roku ukazał się 42. monogra-
ficzny numer wpływowego czasopisma American Psychologist, w całości po-
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święcony problematyce niejawnych procesów psychicznych. W jednym z za-
mieszczonych tam artykułów postawiono tezę: „Po stu latach lekcewaŜenia, 
podejrzeń i frustracji, procesy nieświadome zawładnęły obecnie zbiorowym 
umysłem psychologów” (Kihlstrom, Barnhardt, Tataryn, 1992, s. 788). Istnieją 
liczne sygnały wskazujące na to, iŜ ten trend stale się umacnia (np. Hassin, 
Uleman, Bargh, 2006; Wegner, 2002; Wilson, 2004).  

Skoro zatem współczesna psychologia jest zainteresowana problematyką 
nieświadomości, to truizmem jest twierdzenie, Ŝe ci myśliciele i badacze, któ-
rzy w czasach poprzedzających powstanie psychologii naukowej byli orędow-
nikami idei „ukrytego umysłu”, naleŜeli do najbardziej dla niej zasłuŜonych. 
Zasługa ta jest tym większa, Ŝe idea nieświadomości nie jest „intuicyjnie 
oczywista”, wręcz przeciwnie – sprzeczna wewnętrznie i urągająca zdrowemu 
rozsądkowi (Brentano, 1974/1999). Ponadto nie tylko wśród laików rozpo-
wszechniony jest pogląd, Ŝe odkrycie nieświadomości to niemal w całości za-
sługa Sigmunda Freuda. Ba! RównieŜ on był przekonany, Ŝe „palma pierw-
szeństwa” w tej materii naleŜy się właśnie jemu. JednakŜe dziś wiemy z całą 
pewnością, Ŝe na długo przedtem, zanim Freud rozpoczął swą działalność na-
ukową, problematyka istnienia nieświadomości, jej natury, struktury, a nawet 
genezy i funkcji, była analizowana na wiele sposobów przez reprezentantów 
róŜnych nauk (Ellenberger, 1970; Margetts, 1953; Whyte, 1960/1978). Monu-
mentalna i wielokrotnie wznawiana ksiąŜka pt. Filozofia zasady bezwiednej 
(1868-1869) jest dowodem na to, Ŝe gdy ojciec psychoanalizy miał 12 lat, to juŜ 
wtedy Eduard von Hartmann poddał analizie dwadzieścia sześć aspektów 
nieświadomej psychiki. Do grona najbardziej znanych postaci, które na dłu- 
go przed Freudem wniosły znaczący wkład do rozwoju idei nieświadomych  
procesów psychicznych, naleŜy m.in. zaliczyć: Plotyna, św. Augustyna, Boeh-
mego, Leibniza, markiza de Puysegur, Kanta, Fichtego, Schellinga, Hegla, 
Schopenhauera, Herbarta, Carpentera, Janeta, von Helmholtza i Fechnera 
(Whyte, 1960/1978).  

Jak wiadomo, takŜe polscy myśliciele mieli swój udział w odkrywaniu nie-
świadomości. Poczynając od drugiej połowy XVIII wieku, co najmniej trzydzie-
stu polskich lekarzy, filozofów, przyrodników, pedagogów i psychologów nie 
tylko zdawało sobie sprawę z istnienia nieświadomych procesów psychicznych, 
lecz takŜe formułowało zaskakująco wyrafinowane i dojrzałe teorie na ten 
temat (Dobroczyński, 2005). Na szczególne wyróŜnienie zasługują: pijar Zyg-
munt Linowski, który w 1770 roku odkrył istnienie nieświadomych procesów 
intelektualnych i emocjonalnych; pedagog i filozof Feliks Jezierski, który  
w 1845 roku sformułował koncepcję „nieosobistości”, tj. niejawnej psychiki  
o kolektywnej i ponadjednostkowej naturze; fizjolog Józef Majer, który w poło-
wie XIX wieku pracował nad dookreśleniem kryterialnej róŜnicy zachodzącej 
pomiędzy procesami świadomymi i nieświadomymi, oraz filozofowie – Józef 
Kremer z Krakowa i Mikołaj Lipiński ze Lwowa. Dwaj ostatni zaprezentowali 
(odpowiednio: w 1852 i 1867 roku) systematyczny projekt uprawiania nauki  
o człowieku, której strategia badawcza była oparta na rozróŜnieniu pomiędzy 
świadomymi i nieświadomymi procesami psychicznymi. Natomiast najwaŜ-
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niejsze rodzime koncepcje nieświadomości zostały przedstawione w pracach 
Wiktora Feliksa Szokalskiego, Juliana Ochorowicza, Feliksa Bogackiego  
(w kontekście pamięci), Napoleona Nikodema Cybulskiego (w kontekście hip-
nozy), Henryka Nusbauma i Edwarda Abramowskiego (Dobroczyński, 2005; 
Rzepa, Dobroczyński, 2009). 

Ostatnie analizy polskich tekstów z okresu poprzedzającego psychologię 
naukową przyniosły interesujące odkrycie, warte szerszej prezentacji (Marci-
nów, 2010). Chodzi o całkowicie zapoznany, ponadstustronicowy rękopis Hen-
ryka Struvego (1840-1912) pt. Wykład popularnej filozofii w 5 odczytach 
(1866), który zawiera między innymi rozbudowany wywód na temat nieświa-
domej psychiki („bezświadomości”) oraz jej roli w podmiotowym funkcjonowa-
niu człowieka. Struve był zarówno cenionym, jak i wielce kontrowersyjnym 
myślicielem: „z pochodzenia był Niemcem, z wyznania – protestantem, wykła-
dał po rosyjsku, a zasłuŜył się dla polskiej myśli filozoficznej w szerokim ro-
zumieniu pojęcia” (Skoczyński, 2009, s. 10). Zawartość przywołanego rękopisu 
sugeruje, Ŝe mógł się równieŜ zasłuŜyć dla rodzimej psychologii.  

Jest kilka powodów, dla których zapoznanie się z wywodami Struvego 
moŜe być istotne i pouczające dla współczesnego czytelnika. Po pierwsze, na 
ich podstawie da się wykazać narodziny interesującego ujęcia nieświadomej 
psychiki w rodzimej myśli psychologicznej, i to juŜ w roku 1866, czyli przed 
ukazaniem się wzmiankowanej przedfreudowskiej ksiąŜki o nieświadomości 
(Hartmann, 1868-1869). Warto podkreślić, Ŝe swe przekonanie o istnieniu 
utajonych procesów psychicznych oraz o ich licznych prerogatywach Struve 
opierał przede wszystkim na analizach introspekcyjnych, co jest raczej rzad-
kim (choć wnikliwym) sposobem docierania do nieświadomości (Dobroczyński, 
KrzyŜewski, 1987). Po drugie, na tym przykładzie moŜna prześledzić, jak bar-
dzo negatywną rolę w poszukiwaniach naukowych odgrywają utrwalone prze-
konania i supozycje o ideologicznym lub metafizycznym charakterze, które 
często potrafią powstrzymać uczonego przed wyciągnięciem ostatecznego 
wniosku, „oczywistego” w kontekście przeprowadzonych rozumowań. Po trze-
cie, analiza wywodów Struvego i uŜytych przez niego argumentów pokazuje, 
jaki rodzaj poglądów był najbardziej hamujący dla powstania nowoczesnej 
koncepcji psychiki, u której podłoŜa leŜy przekonanie, Ŝe świadomość nie jest 
konieczną, ani tym bardziej dystynktywną cechą procesów mentalnych. 

Przechodząc do rekonstrukcji poglądów Struvego (1866) naleŜy zaznaczyć, 
iŜ główną tezą przeplatającą się przez wszystkie pięć wykładów jest twierdze-
nie o samodzielnym istnieniu duszy. Początkowo Struve (s. 31) zdaje się sta-
wiać znak równości między tym, co psychiczne, i tym, co świadome: „Jednym 
słowem pod względem psychicznym w człowieku nic a nic się nie dzieje co by 
się w jednej i tej samej świadomości nie jednoczyło”. To utoŜsamienie prowadzi 
go do konstatacji dotyczącej moŜliwości sprawczo-decyzyjnych: „we mnie nie 
działa nic obcego, niezaleŜnego ode mnie, ale Ŝe to, co się we mnie dzieje, jest 
wynikiem mej własnej istoty, Ŝe ja jestem podstawą własnego umysłowego 
działania, Ŝe ode mnie zaleŜy jak treść tak i pokaz tego działania” (s. 36).  
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Jednak to stwierdzenie zostało opatrzone na marginesie dwoma znakami za-
pytania.  

Odtąd wywody Struvego zmierzają w zupełnie inną stronę. Pragnie on 
bowiem wykazać, iŜ błędny jest „ów popularny na duszę pogląd, który opiera 
się na dwóch zasadniczych zdaniach, według których dusza jest czystą świa-
domością, a po drugie bezwzględną jednością” (s. 77). KaŜdy badacz duszy,  
a zatem psycholog posługujący się metodą „empiryczną”, który „choć trochę 
przywykł do zastanawiania się nad samym sobą” – musi zauwaŜyć „róŜność 
pomiędzy bezświadomym a świadomym siebie stanem duszy” (s. 77). Następ-
nie Struve stawia przed sobą nowe zadania. Po pierwsze – udowodnić istnie-
nie stanów bezświadomych duszy; po drugie – poddać krytyce teorię o bez-
względnej jedności duszy (poprzez wykazanie istnienia w niej róŜnych od sie-
bie procesów świadomych i nieświadomych); po trzecie – wykazać, iŜ zjawisk 
bezświadomych nie moŜna utoŜsamiać z procesami fizjologicznymi. Stwierdza 
więc, Ŝe choć wprawdzie „świadomość, wiedza o sobie, lubo jest najwyŜszym 
objawem duszy, jednak nie wypełnia bynajmniej, nie jest samą duszą” (s. 77),  
i doprecyzowuje: 

 
Poza wiedzą o sobie, poza naszą świadomą myślą i wolą odbywają się w nas sa-
mych tak rozliczne działania, które nie mogą być Ŝadną miarą wmieszane do ciała, 
lecz wchodzą widocznie w zakres duszy, Ŝe tylko zupełny brak wewnętrznej psy-
chologicznej obserwacji moŜe sądzić, iŜ działanie duszy sięga tylko tak daleko jak 
jej świadomość, Ŝe poza tą ostatnią duszy nie ma wcale (s. 77). 
 
Z dalszych rozwaŜań wynika dość jednoznacznie, Ŝe Struve znajdował się 

na granicy sformułowania bardzo nowoczesnej jak na owe czasy koncepcji nie-
świadomości (a przy okazji – koncepcji psychiki). Wprawdzie autorów piszą-
cych wtedy na ten temat było sporo, lecz tylko kilku z nich doszło do porów-
nywalnych wniosków. Na czym polegają nowatorskie aspekty jego pomysłów?  

Po pierwsze, są dane wskazujące na to, Ŝe świadomość przestała być dla 
Struvego decydującym kryterium psychiczności. Zniesione zostało zatem kla-
syczne równanie XIX-wiecznej psychologii: „psychiczny” równa się „dany  
w bezpośrednim doświadczeniu wewnętrznym”, co z kolei równa się – „świa-
domy”. 

 
OtóŜ cały szereg bezwiednych i sennych objawów psychicznych daje niewątpliwy 
dowód, Ŝe duszy i jej działania bynajmniej nie moŜna ograniczyć na samej świado-
mości, Ŝe zakres duszy jest daleko obszerniejszy niŜ zakres wiedzy o sobie, jednem 
słowem, Ŝe dusza istnieć moŜe i bez świadomości (s. 86, wyróŜnienie M. M., B. D.). 
 
Z perspektywy dziejów psychologii naukowej, ten ostatni wniosek jest 

wbrew pozorom znacznie waŜniejszy niŜ przekonanie o istnieniu nieświado-
mych zjawisk psychicznych. O niejawnych i niedostępnych dla naszego do-
świadczenia procesach umysłowych pisał Plotyn, Jamblich, Dionizy Areopa-
gita i święty Augustyn, więc głoszenie tego samego w drugiej połowie XIX 
wieku nie było odkrywcze (Whyte, 1960/1978). Natomiast teza, iŜ procesy 
psychiczne mogą istnieć bez udziału świadomości, jest – w świetle obowiązują-
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cych wówczas poglądów – znacznie bardziej rewolucyjna. Nacisk jest tu bo-
wiem połoŜony nie na dostępność treści umysłowych (bądź jej brak) w do-
świadczeniu wewnętrznym, lecz na naturę psychiczności. Jak wiadomo, „ojcem 
chrzestnym” pojęcia świadomości był Kartezjusz, zaś jedną z pierwszych, naj-
waŜniejszych jej definicji sformułował (w 1720 roku) Christian Wolff. Punk-
tem wyjścia były dla niego łacińskie cogitatio (pochodzące od Kartezjusza)  
i francuskie apperception (wzięte od Leibniza), zaś uzyskany efekt – świado-
mość (Bewusstsein) – oznaczała racjonalne, powiązane z „ja”, jasne i wyraźne 
poznanie (Pongratz, 1967). A zatem jeśli istniałyby procesy psychiczne pozba-
wione świadomości, to oznaczałoby, Ŝe mogą istnieć procesy umysłowe (takŜe  
o poznawczym charakterze) pozbawione związku ze świadomym podmiotem. 
Prowadzi to, między innymi, do przypuszczenia, Ŝe psychikę mogą mieć nie 
tylko zwierzęta (co było absurdem dla Kartezjusza), lecz nawet przedmioty 
nieoŜywione, jeśli tylko byłyby odpowiednio skomplikowane. Do tego ostat-
niego przekonania innymi drogami doszedł np. Julien Offray de la Mettrie czy 
(znacznie później) Alan Turing. W pewnym momencie legło ono u podstaw 
współczesnej psychologii poznawczej. Jednak w połowie XIX wieku głoszenie 
idei, Ŝe dusza (umysł, psychika) „istnieć moŜe i bez świadomości” było nadal 
tyleŜ niepopularne co rewolucyjne. 

Po drugie, w koncepcji Struvego zakres nieświadomości jest znacznie szer-
szy niŜ zakres świadomości. Warto zauwaŜyć, Ŝe mniej więcej w tym samym 
czasie (a przypuszczalnie później) Fechner sformułował metaforę umysłu jako 
góry lodowej, w której 1/8 jest na powierzchni, a 7/8 jest ukryte (Ellenberger, 
1970). Struve (1866a, s. 77, wyróŜnienie M. M., B. D.) twierdził: „nawet  
w zwykłym, świadomym Ŝyciu na jawie łatwo przekonać się moŜna, Ŝe dusza 
ma daleko obszerniejszy zakres aniŜeli świadomość”, co jest szczególnie 
widoczne, gdy zwróci się uwagę na „zjawianie się obcej poza moją świado-
mością leŜącej myśli” (s. 79). Chodzi tu o myśli, które wkradają się do świa-
domości mimowolnie, a które chcielibyśmy odsunąć, gdyŜ są z jakiegoś powodu 
niewygodne lub nieprzyjemne. Z przytoczonych przez niego przykładów moŜna 
wnosić, iŜ mówi o myślach, które rok później Richard Krafft-Ebing (1867) – 
pionier seksuologii i znany psychiatra – nazwał „obsesyjnymi” (Zwangsvor-
stellungen). Według Struvego, zjawiska bezświadome nie dają się jednak 
zredukować do czegoś wyłącznie uciąŜliwego czy patologicznego, bowiem są 
odpowiedzialne równieŜ za genialną twórczość. Wprawdzie przypisywanie nie-
świadomym procesom psychicznym twórczego potencjału zostało zapocząt-
kowane juŜ w dobie romantyzmu (Ellenberger, 1970), czego przykłady moŜna 
odnaleźć choćby w słynnej w swoim czasie pracy Carla Gustava Carusa (1846), 
to jednak konstatacja Struvego zawiera pewne novum, bowiem traktuje 
„bezświadomość” jako wspólny mianownik dla „myśli genialnych” i „myśli 
obłąkanych”. 

Po trzecie, z rozumowania Struvego wynika, iŜ w nieświadomości znajduje 
się pierwotne źródło organizacji psychicznej. Zatem niejawna część psychiki 
odpowiada za obecność i realizację tego, co Whyte (1960/1978) określił mia-
nem „Goetheańskiego porządku” i co uwaŜał za jedną z najwaŜniejszych funk-
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cji nieświadomych procesów psychicznych. W obszernym fragmencie, który 
warto przytoczyć z racji jego rewelatorskiego potencjału, w odniesieniu do 
umysłu pojawia się zaskakująca (w kontekście poglądów Struvego) kategoria 
„organiczny”: 

 
Wszystko co się w nas dzieje jest objawem naszej własnej świadomej istoty, a lubo 
nie wszystko się odbywa wskutek pewnej świadomości i wyraźnej woli, lecz nader 
często wynika z bezwiednego bytu psychicznego, to jednak dochodząc do świado-
mości, zastanawiając się nad naszą istotą, przekonywamy się, Ŝe i owe utwory wy-
radzające się same przez się w duszy i bez naszej świadomości opierają się na pew-
nym prawidłowym układzie naszej duszy, na pewnych procesach naszego psy-
chicznego istnienia jednoczących się ze sobą w jedną całość i dopełniających się 
nawzajem. MoŜność prawidłowego działania i bez pomocy świadomości, to 
znaczy w stanie bezwiednym lub gdy świadomość zajęta jest inną treścią, 
jest najlepszym dowodem, Ŝe porządek i prawidłowość w czynnościach 
duszy nie polega na samej świadomości, jak to spirytualiści sądzą, ale na 
przyrodzonym układzie naszego psychicznego bytu […]. Owszem wyznać 
naleŜy, Ŝe takie powiem organiczne z bezwiednego układu duszy wynika-
jące działanie nader często objawia treść bardziej prawidłową i zgodną  
z właściwą istotą duszy, aniŜeli działanie będące pod bezpośrednim kie-
rownictwem świadomości (s. 106-107, wyróŜnienie M. M., B. D.). 
 
Ostatnie dwa stwierdzenia wydają się niesłychanie istotne. Wynika z nich 

między innymi, Ŝe to, co „duchowe”, ma charakter organiczny i prawidłowy 
niejako z natury rzeczy, i Ŝe ta cecha jest w nim obecna jeszcze przed pojawie-
niem się świadomości, a zatem poprzedza świadomy ład, który niekiedy moŜe 
być wręcz „nieładem”. To oznacza takŜe, iŜ właściwe zaczątki woli, poznania  
i odczuwania znajdują się w nieświadomości. To zaś, co świadome, jest tylko 
ich rozwiniętą postacią, choć zachowującą najwaŜniejsze cechy swego pierwo-
wzoru. Zatem nieświadoma aktywność psychiczna jest pierwotna, a świadoma 
– wtórna: „dusza poza świadomością pracuje i działa bezwiednie bez właściwej 
pomocy świadomości” (s. 83). Tym samym Struve dopuszcza istnienie nie tylko 
niejawnych odczuć i ukrytej wiedzy, lecz takŜe – nieświadomych procesów 
kontrolnych.  

Wiele wskazuje na to, Ŝe gdyby Struve opublikował swoje refleksje na 
przykład w języku niemieckim, to zaprezentowane tezy (które, co trzeba 
uczciwie przyznać, musiałby jeszcze rozwinąć) naleŜałyby do odkrywczych  
i stawiałyby go w rzędzie najwaŜniejszych myślicieli z tamtego okresu. Wielka 
szkoda, Ŝe tak się nie stało, chociaŜ tak się stać po prostu nie mogło. Jak wia-
domo bowiem, Struve nie tylko nie upublicznił swych rozwaŜań, lecz – co wię-
cej – juŜ w dalszych fragmentach tych notatek oraz w późniejszych pracach 
znacznie osłabił swe stanowisko i prezentował poglądy, które zasługują na 
miano wstecznych, bo cofających refleksję psychologiczną na wcześniejsze 
etapy. 

Warto dokładniej przyjrzeć się tak „szybkiej inwolucji” i pokusić o jej in-
terpretację. OtóŜ wydaje się, Ŝe na gwałtownej zmianie stanowiska zajmowa-
nego przez Struvego zawaŜyła konieczność zmierzenia się z problemem za-
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chowania bądź utraty podmiotowości w przebiegu szeroko rozumianej choroby 
psychicznej. Na początku 1866 roku Struve został zaproszony (jako reprezen-
tant psychologii) na dwa posiedzenia „Oddziału chorób umysłowych, nerwo-
wych i psychiatrii sądowej”, utworzonego w Warszawskim Towarzystwie Le-
karskim. Podczas tych spotkań (8 stycznia i 26 marca) Struve wdał się w po-
waŜny konflikt ze środowiskiem lekarskim, zajął bowiem bardzo kontrower-
syjne stanowisko i twardo przy nim obstawał, choć naraziło go to na falę gwał-
townej krytyki (Marcinów, Dobroczyński, 2009). Co więcej, pogląd swój pod-
trzymał, rozwinął i starannie uzasadnił w pracy pod znamiennym tytułem  
O istnieniu duszy i jej udziale w chorobach umysłowych (1867a). Postawił  
w niej tezę, Ŝe ostateczna przyczyna chorób umysłowych tkwi w „róŜnych zbo-
czeniach psychicznych, intelektualnych i moralnych, mających za skutek po-
mieszanie prawidłowego działania władz umysłowych” (s. 10). Uznanie czyn-
ników psychicznych za przyczynę chorób umysłowych doprowadziło go z kolei 
do stwierdzenia, iŜ „całe Ŝycie psychiczne, czyli dusza, nie jest w tych choro-
bach bierną tylko, ale owszem często jak najczynniejszą istotą, Ŝe jest sama 
subiektem patologicznym” (s. 78), co stało się głównym wątkiem sporu. Pogląd 
Struvego róŜnił się od stanowiska dziewiętnastowiecznych lekarzy, poniewaŜ 
uznawał psychikę za przyczynę choroby umysłowej w sensie właściwym, kiedy 
to dusza (a ściślej – jej świadoma, podmiotowa aktywność) doprowadza czło-
wieka do obłąkania. Warto podać, Ŝe w rozumieniu Struvego przyczyna psy-
chiczna – to: 

 
[...] objaw, polegający wyłącznie na samodzielnym odstępstwie świadomości od  
normalnego i uprawnionego stanu rzeczy. Dlatego teŜ nie bez przyczyny widzimy 
powszechnie w objawach próŜności i pychy wady osobiste człowieka, za które  
w oczach naszych sam jest odpowiedzialnym. Większość ludzi doświadcza bezpo-
średnio, Ŝe podobne objawy psychiczne nie są prostym wynikiem przyrodzonych 
podstaw, lecz w znacznej części zaleŜą od osobistej samodzielności, która, jeŜeli 
chce, moŜe je przytłumić (s. 83). 
 
Struve skłaniał się jednoznacznie ku koncepcji zawinienia choroby psy-

chicznej. „Grubymi liniami” kreślił nader szeroki obszar moŜliwości sprawczo- 
-decyzyjnych człowieka i tym samym zatwierdzał jego moralną odpowiedzial-
ność równieŜ w takich stanach i sytuacjach, które – według wielu ówczesnych 
psychiatrów – były niezaleŜne od samokontroli. Stał więc na stanowisku 
skrajnego indeterminizmu, hołdując osobliwemu załoŜeniu o posiadaniu przez 
człowieka właściwości chroniących go przed obłędem (wszechmoc, wszechwie-
dza, nieograniczone zewnętrznie akty woli). Poglądowi Struvego, iŜ człowiek 
jest niemal niczym niezdeterminowanym podmiotem własnych działań, towa-
rzyszyła surowa ocena moralna osoby zaburzonej psychicznie. Skoro bowiem  
– jako istoty zupełnie wolne – doprowadzamy się do choroby psychicznej, to 
moŜna nas obwiniać za stan, w jakim się znaleźliśmy. Jeśli dodać, iŜ Struve 
nawoływał do spoglądania na chorych psychicznie nie ze współczuciem, lecz  
„z pogardą lub ironicznym lekcewaŜeniem, na jakie zasługują ograniczoność  
i przesada pysznego i próŜnego” (s. 83), to nietrudno sobie wyobrazić, dlaczego 
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jego poglądy wzbudziły gwałtowny sprzeciw ze strony ówczesnego środowiska 
lekarskiego. Krytyka była przede wszystkim skierowana przeciwko zbytniemu 
akcentowaniu przez Struvego wolnej woli i niedocenianiu doniesień, iŜ „dzia-
łanie człowieka ze wszech stron tak jest obwarowane prawami fizycznymi, 
koniecznymi, Ŝe samodzielności działania w takim zakresie jak chce mieć  
p. S., przyznać człowiekowi nie moŜna” (Mikulski, 1867, s. 29). Nie zgadzano 
się więc ze stwierdzeniem Struvego, iŜ „subiektem” choroby psychicznej jest 
zawsze dusza ludzka (Markiewicz, 1867), oraz podkreślano, Ŝe przeceniał on 
moŜliwości sprawcze jednostki w kwestii wprowadzenia się w chorobę umysło-
wą. Co więcej, stworzył negatywny i nacechowany poczuciem winy wizerunek 
osoby zaburzonej psychicznie. Jego stosunek do chorych umysłowo charakte-
ryzował się moralizatorskim tonem, a ponadto zakładał prawne konsekwencje, 
gdyŜ np. osoby cierpiące na monomanię (manię sine delirio) i powstrzymujące 
się od przestępstwa „są to najlepsze dowody z Ŝycia wzięte, Ŝe owe popędy 
zbrodnicze nie działają siłą konieczności, lecz mogą być przezwycięŜane, jeŜeli 
tylko istnieje w człowieku jakaś silniejsza moralna podstawa” (Struve, 1867b, 
s. 276). PoniewaŜ czyny popełnione w trakcie choroby psychicznej są kontro-
lowane przez podmiot, więc – przy innej okazji – Struve stwierdził, iŜ „stróŜe 
prawa winni bardzo oględnie postępować z uznaniem zbrodniarzy za bezwłas-
nowolnych, karanie bowiem surowe czynów występnych korzystnie wpływa na 
zmniejszenie się przestępstw” (Chomętowski, 1866, s. 112). „Odpowiedzialność 
za obłęd” została tu doprowadzona do niebezpiecznej granicy, bowiem o za-
padnięciu na chorobę umysłową decydował w pełni świadomy, zdrowy i wolny 
człowiek, który równieŜ po zachorowaniu zachowywał, według Struvego, sa-
mokontrolę i odpowiedzialność prawną. 

Jeśli zestawić notatki z wykładów i opisany konflikt ze środowiskiem le-
karskim, to wyraźnie widać, Ŝe Struve stanął przed problemem, który go prze-
rósł. Z jednej strony, filozof znajdował się o krok od sformułowania nowoczes-
nej koncepcji nieświadomości, co potencjalnie mogło go doprowadzić do równie 
atrakcyjnej koncepcji psychiki. Z drugiej strony, jego stanowisko moŜna 
określić jako tradycyjnie idealistyczne i dualistyczne, z charakterystycznym 
dla tej orientacji „twardym” poglądem na prymat niematerialnej substancji 
oraz z przecenianiem roli świadomości, wolności woli i zakresu podmiotowości 
przypisywanych człowiekowi. Wiele wskazuje na to, Ŝe Struve niczego nie 
obawiał się tak bardzo, jak posądzenia o materializm i mechanicyzm w kwe-
stii rozumienia duszy i procesów umysłowych. Był juŜ raz oskarŜony o taką 
skłonność i poddany radykalnej, choć niesłusznej krytyce. Obserwowaną in-
wazję materializmu w kręgach filozoficznych i naukowych traktował zaś jako 
zagroŜenie dla najwaŜniejszych – duchowych, intelektualnych i etycznych – 
wartości kultury Zachodu. Mając to na względzie, najpewniej przeraził się 
swego radykalnego stanowiska oraz jego nieuniknionych konsekwencji i po-
rzucił rodzącą się koncepcję nieświadomości, a wraz z nią „współczucie” dla 
chorych psychicznie. Był to unik dla niego charakterystyczny, bowiem: „Stru-
ve niestety przewaŜnie zatrzymywał się w pół drogi” (Borzym, 2003, s. 237). 
Kiedy w 1868 roku znalazł się na czele komitetu przyznającego Ochorowiczowi 
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nagrodę za rozprawę konkursową pt. Jak naleŜy badać duszę, to wprawdzie 
doprowadził do jej nagrodzenia, ale wagę nagrody równocześnie osłabił, przy-
znając pracy „tylko” srebrny medal. Jak wspomina Ochorowicz (1917, s. 7-8): 

 
Zarzuty stawiał głównie prof. Struve […], od którego wszystko zaleŜało. Główny 
atak oponentów skierowany był przeciwko zdaniu „Psychologia, jako jedna z nauk 
przyrodniczych…” […]. Stało się widocznym, Ŝe prof. Struve liczył na zmodyfiko-
wanie tego określenia […]. Było zaś oczywistym, Ŝe u niektórych filologów i histo-
ryków zdanie moje wywołało wprost zdumienie lub nawet oburzenie. Ostatecznie 
zarządzono głosowanie, czy przyznać mi medal złoty, czy tylko srebrny? Sześć gło-
sów oświadczyło się za złotym i sześć za srebrnym. Głos prof. Struvego przewaŜył; 
przyznano mi srebrny, pomimo Ŝe miała to być nagroda pierwsza, określona w za-
powiedzi konkursu jako medal złoty.  
 
Jak wiadomo, istnieją powiązania między rozumieniem psychologii jako 

nauki przyrodniczej a uznaniem idei nieświadomości (ściślej: pomniejszaniem 
wagi świadomości). Według Whyte’a (1960/1978, s. 63), formuła nieświado-
mych procesów psychicznych „jest właściwie zapowiedzią sui generis pro-
gramu badawczego, zmierzającego do odkrycia rzeczywistej struktury oraz 
funkcji psychiki w ramach pojedynczej doktryny, która zastąpiłaby upadający 
dualizm”. Paradoksalnie bowiem, mimo iŜ idea nieświadomości budzi raczej 
mistyczne i irracjonalne konotacje, przez co zdaje się zawracać psychologię na 
pozycje przednaukowe, to jednak – jak wiemy to dzisiaj, a co potwierdzali kla-
sycy behawioryzmu (Skinner, 1963/2000) – zazwyczaj zapowiada obiektywne 
trendy w psychologii. W szczególności zaś przyczynia się do odwrotu od duali-
stycznej psychologii mentalistycznej i świadomościowej w kierunku psycholo-
gii monistycznej, dąŜącej do ustalenia mechanizmów rządzących ludzkim za-
chowaniem oraz do znalezienia takich kryteriów psychiczności, które byłyby 
niezaleŜne od tradycyjnie pojmowanej świadomości. Struve zapewne dostrze-
gał moŜliwość wypracowania takiego stanowiska, na co wskazuje analizowany 
rękopis, jednak z róŜnych względów nie mógł, nie chciał czy teŜ nie potrafił się 
na nie zdecydować. 
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