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Monomania – the clinical and socio-legal issues
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STRESZCZENIE
Cel: Celem artykuáu byáo przedstawienie zagadnienia monomanii w kontekĞcie klinicznym oraz spoáeczno-prawnym, ze zwróceniem
uwagi na polską literaturĊ przedmiotu.
Poglądy: Monomania byáa terminem diagnostycznym, szczególnie popularnym we Francji w XIX wieku, pojawiającym siĊ
w pierwszych klinicznych podziaáach chorób psychicznych. Koncepcja monomanii z jednej strony daáa podstawĊ do wyodrĊbnienia depresji i manii w ich wspóáczesnym rozumieniu, a z drugiej przyczyniáa siĊ do rozwoju wiedzy o zaburzeniach urojeniowych,
a takĪe lĊkowych i osobowoĞci. Monomania miaáa równieĪ kontekst spoáeczny oraz prawny, inicjując dyskusjĊ na temat zmniejszonej poczytalnoĞci. Polska literatura psychiatryczna drugiej poáowy XIX wieku doĞü obszernie traktowaáa o monomanii, Ğledząc jej
rozwój oraz zmiany zakresu pojĊciowego, który deÞniowaáa. W pierwszej poáowie XX wieku monomania w polskiej literaturze psychiatrycznej pojawiaáa siĊ gáównie w kontekĞcie rozwaĪaĔ o poczytalnoĞci zmniejszonej, a polscy lekarze psychiatrzy brali udziaá
w tworzeniu prawodawstwa dotyczącego poczytalnoĞci zmniejszonej. Przepisy o znacznie ograniczonej poczytalnoĞci uchwalono
w Polsce w 1932 roku.

ABSTRACT
Objective. The purpose of this article is to present the issues related to monomania in the clinical and socio-legal context, with
a focus on Polish literature.
Views. Monomania was a diagnostic term, especially popular in France in the nineteenth century, which appeared in the Þrst
clinical classiÞcations of mental illness. On the one hand, the concept of monomania, gave rise to the isolation of depression and mania in the modern sense, and on the other, it contributed to the development of knowledge about delusional, anxiety and personality
disorders. Apart from its clinical signiÞcance, monomania occurred in a broader social and legal context, initiating a discussion on
diminished responsibility. Monomania was also broadly discussed in the Polish psychiatric literature of the second half of the nineteenth century, which followed its development and deÞned its conceptual changes. In the Þrst half of the twentieth century monomania
appeared in Polish psychiatric literature mostly in the context of the discussion about diminished responsibility. Polish psychiatrists
participated in the creation of legislation concerning diminished responsibility, which was adopted in Poland adopted in 1932.
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MONOMANIA W KLINICE
PSYCHIATRYCZNEJ
Jean-Etienne-Dominique Esquirol (1772–1840)
po raz pierwszy uĪyá terminu „monomania” okoáo 1810
roku – „MinĊáo ponad piĊtnaĞcie lat, odkąd zaproponowaáem dla obáĊdu czĊĞciowego nazwĊ monomanii”
(1827) [1, s. 153]. Esquirol, w miejsce manii bez obáĊdu (manie sans délire) Phillipe Pinela (1745–1826),
zaproponowaá monomaniĊ, w której obrazie chorobo-

wym idea nadwartoĞciowa (Þxed idea) dominowaáa
nad rozumem chorego [2, s. 127]. Esquirol wskazywaá w De la folie (1816), Īe „namiĊtnoĞci obáąkanych
są porywcze przede wszystkim w manii i monomanii a smutne w lipemanii, w demencji i gáupocie” [1,
s. 158–159]. W drugim tomie Des maladies Mentales
(1838) podzieliá monomaniĊ na monomaniĊ afektywną
(czĊĞciowe upoĞledzeniem uczuü), instynktowną (czĊĞciowe upoĞledzenie woli) i intelektualną (czĊĞciowe
upoĞledzenie inteligencji) [2, s. 128]. Esquirol nie byá
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pierwszym, który wydzieliá postaci obáĊdu czĊĞciowego: Benjamin Rush (1745–1813) wyróĪniá (1809) tristemanie oraz amenomanie [2, s. 137]. Monomania instynktowna mogáa byü traktowana jako wczesny opis
zaburzeĔ obsesyjno-kompulsywnych [3, s. 239–240].
W eseju De la lypémanie ou Melancholie (1820)
Esquirol wprowadziá termin „lipemania” jako faktyczny synonim melancholii. UwaĪaá lipemaniĊ
jako afektywną lub emocjonalną formĊ melancholii. Wzgardziá terminem „melancholia”, związanym
ze skompromitowaną teorią humoralną, dotyczącą
„Īóáci”. Lipemania byáa pierwszym terminem, który
ukazywaá depresjĊ melancholiczną bardziej jako zaburzenie nastroju niĪ formĊ „szaleĔstwa” [3, s. 79].
Do roku 1820 monomania lub melancholia byáy
jeszcze uznawana przez Esquirola jako ten sam rodzaj choroby [2, s. 137]. Monomania intelektualna
(monomanie raisonnante), stanowiáa jeden z przeáomowych momentów we wspóáczesnej koncepcji
zaburzeĔ urojeniowych. Esquriol pisaá o pacjentach
z monomanią, Īe nie zdawali siĊ byü obáąkanymi,
a ich rozumowanie byáo logiczne, mowa spójna, czĊsto Īywa i peána ducha. Jednak dziaáania tych pacjentów byáy sprzeczne z ich emocjami, wáasnym interesem i obyczajowoĞcią. „Choü ich dziaáania mogą byü
nieracjonalne, to zawsze mają mniej lub bardziej wiarygodne argumenty uzasadniające, w taki sposób, Īe
moĪna by powiedzieü o nich, Īe są racjonalnymi szaleĔcami (des fous raisonnables)” [3, s. 206]. Esquirol
traktowaá monomaniĊ jako typ poĞredni miĊdzy manią a lipemanią, dzielący z lipemanią staáoĞü i koncentracjĊ na ideach a z manią – wywyĪszanie idei
oraz aktywnoĞü Þzyczną i psychiczną. Monomania
i lipemania róĪniáy siĊ przeciwnym przebiegiem klinicznym (przebieg monomanii ostrzejszy, krótszy,
z zakoĔczeniem bez komplikacji) oraz przyczynami
(lipemania wiązaáa siĊ z nieprawidáowoĞciami w obrĊbie brzucha, a monomania – mózgu) [2, s. 128].
Wedáug Esquirola lipemania i monomania byáy
ograniczonymi wersjami manii, czĊĞciowymi obáĊdami, w których rozumienie byáo w niektórych aspektach zaburzone, a w innych – zdrowe i dobrze zorganizowane [1, s. 157]. Monomania stanowiáa najczĊstszą
diagnozĊ wĞród pacjentów przyjĊtych do Charenton
w latach 1826–1829, kiedy statystyki prowadziá
Esquirol, osiągając dla populacji wiĊĨniów liczbĊ
45%. WĞród przyjĊtych do zakáadu w Montpellier
w latach 1826–1829 u 23% pacjentów diagnozowano
monomaniĊ. W latach 1841–1842 wĞród przyjĊtych
do Salpêtrière i Bicêtre monomaniĊ rozpoznawano u 7–13% a rozpoznanie to byáo naprzemiennie
pierwszym bądĨ drugim pod wzglĊdem czĊstoĞci,
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razem z poraĪeniem ogólnym. Kilka dekad póĨniej,
po wejĞciu schematów nozologicznych, obserwowano zanikanie rozpoznaĔ monomanii. Goldstein, analizując rejestry przyjĊü w Salpêtrière, stwierdziá, Īe
nowo diagnozowani jako monomania zaczĊli znikaü
po 1870 roku [1, s. 154–155].
Zjawisko to wiązaáo siĊ z krytycznymi poglądami na temat monomanii, m.in. Jean-Pierre Falreta
(1794–1870), który w pracy z 1854 roku pt. La non
existence des monomanies (O nieistnieniu monomanii) pisaá, Īe „lekarze zbyt czĊsto traktują swój przedmiot jak beletrystykĊ”, wskazując, Īe rozwój psychiatrii wymagaá wielooĞrodkowych badania duĪych
grup pacjentów, do czego nie wystarczaáa juĪ intuicja autora [4]. Falret, który w 1854 roku opisaá folie
circulare, byá przedstawicielem nowego pokolenia
psychiatrii. W odróĪnieniu od alienistów, takich jak
Phillipe Pinel i Esqurol, traktowaá psychiatriĊ w ujĊciu klinicznym, zbliĪonym do chorób wewnĊtrznych,
z pluralistyczną koncepcją powstawania chorób psychicznych [2, s. 135].
Wedáug Michela Foucaulta (1926–1984), przyczyną zaniku popularnoĞci monomanii od lat siedemdziesiątych XIX wieku, byáa rosnące znaczenie
koncepcji degeneracji, traktującej skomplikowaną
ewolucjĊ choroby psychicznej oraz obecnoĞü okreĞlonych objawów na poszczególnym etapie jej rozwoju, nie tylko w kontekĞcie pojedynczej osoby,
lecz przede wszystkim pokoleĔ [5]. Koncepcja ta zostaáa sformuáowana przez francuskiego psychiatrĊ
Benedicta Augustina Morela (1809–1873), w Traité
des Degenerescences Physiques, Intellectuelles et
Morales de l’espece Humaine (1857, Traktat o zwyrodnieniu Þzycznym, intelektualnym i moralnym gatunku ludzkiego).

KONTEKST SPOàECZNO-KULTUROWY
MONOMANII
Esquirol, w pracy Monomania (1819) uwaĪaá, Īe
wszystko, co odnosiáo siĊ do monomanii, byáo uwikáane w literaturze. Zainteresowanie Esquirola monomanią niedáugo pozostawaáo jedynie nozologicznym,
ograniczonym do identyÞkacji jednostki klinicznej.
Esquirol, pogrąĪony w tradycji intelektualnej Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), postrzegaá chorobĊ
jako wskaĨnik postĊpu cywilizacji. Esquirol staraá siĊ
podkreĞliü rolĊ nowego zawodu, „lekarza szalonych”,
polegającą na integracji eksperta z aparatem paĔstwa.
W trakcie corocznego inauguracyjnego wykáadu klinicznego w Salpêtrière (1822) mówiá do studentów:
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„Ten, kto jest wezwany do sprawowania opieki nad
obáąkanymi, ma wiĊcej niĪ jedną funkcjĊ do speánienia (…) Choroba umysáowa áączy lekarza w pewien sposób z administracją publiczną. Lekarz wyjaĞnia rządowi «skáonnoĞci umysáów», znajomoĞü
przyczyn i charakteru panującego szaleĔstwa, dostarcza elementy moralnej statystyki ludnoĞci”.
Esquirol podkreĞlaá osobliwoĞü monomanii jako
wartoĞci dla kultury oraz jej zmian. „Monomania jest
spoĞród wszystkich chorób jedyną, której analiza dostarcza najszerszych i najbardziej pogáĊbionych tematów do przemyĞleĔ”. Wedáug Esquirola, stwierdzenie,
iĪ szaleĔstwo jest chorobą cywilizacji byáoby jeszcze
bardziej wáaĞciwe, gdyby sáowo „szaleĔstwo” zastąpiü
„monomanią”. Monomania zmieniaáa siĊ jakoĞciowo
i iloĞciowo w czasie, zapoĪyczając pomysáów z dominujących treĞci epoki.
„Postaü Don Kichota, która królowaáa w prawie caáej Europie w okresie po wyprawach krzyĪowych,
daje doskonaáy opis monomanii: mieszaninĊ miáosnej ekstrawagancji i szarmanckiej odwagi, które
u pewnych osób stanowi prawdziwe szaleĔstwo”.
Esquirol sądziá, Īe rewolucyjne obalenie tradycyjnych struktur porządku i wáadzy, z pojawieniem siĊ
nowych przywódców, doprowadzi do rosnącej róĪnorodnoĞci monomanii, w której jednostki bĊdą uwaĪaáy
siĊ za cesarzy lub królów [1, s. 158–159].

KONTEKST SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNY
MONOMANII
Gáówne dziedzictwo monomanii pozostaáo w psychiatrii sądowej. Kwestia istnienia monomanii podzieliáa psychiatrów francuskich na dwa obozy. Obóz
pierwszy (Esquirol, Pinel) utrzymywaá, Īe ograniczenie obáĊdu (monomania) dopewnej tylko sfery Īycia
duchowego jest najzupeániej moĪliwe, co doprowadziáo do uznania poczytalnoĞci czĊĞciowej (la responsabilité partielle). Przeciwnicy tej tezy (Falret) bronili
jednoĞci siá duchowych czáowieka, wykluczając moĪliwoĞü psychozy cząstkowej [6, s. 38–39]. Monomania
byáa podporą w staraniach Esquirola i Étienne-Jean
Georgeta (1795–1828), aby wzmocniü w sądach publiczne uznanie dla psychiatrii. W opisie „monomanii
zabójstwa” Esquirol nalegaá, aby obáąkany przestĊpca byá traktowany tak, jakby miaá chorobĊ mózgu.
W latach dwudziestych XIX wieku, Georget zaproponowaá aby „zabójstwo monomaniakalne” klasyÞkowaü nie jak przestĊpstwo, lecz jak chorobĊ. Po raz
pierwszy termin ten pojawiá siĊ w praktyce sądowej
w Stanach Zjednoczonych (1845) [7].

Henri Legrand du Saulle (1830–1886) na posiedzeniu Société Médico-Psychologique (1861) referowaá pojĊcie poczytalnoĞci zmniejszonej oraz proponowaá sposób reakcji spoáecznej przeciwko osobom
popeániającym czyn w tym stanie. Sugerowaá, oprócz
skrócenia wyroku, áączenie kary i leczenia sprawcy w wiĊzieniu-schronisku (asile-prison) [6, s. 39].
Propozycja du Saulle’a stworzyáa podstawĊ tzw. systemu francuskiego dla przestĊpców z poczytalnoĞcią
zmniejszoną. Tzw. system niemiecki rozgraniczaá
karĊ, leczenie i inne Ğrodki zapobiegawcze. Na przeáomie lat 1904 i 1905 w La Société générale des prisons (Towarzystwo Powszechne WiĊzieĔ) odbyáy siĊ
cztery posiedzenia związane z referatem adwokata
Leredu pt. Traktowanie przestĊpców o poczytalnoĞci
ograniczonej, w wyniku których odrzucono model
niemiecki [6, s. 40–42].
PojĊcie monomanii przyczyniáo siĊ do pogáĊbienia dyskusji nad poczytalnoĞcią zmniejszoną.
Problematyka ta pojawiáa siĊ w powaĪnych pracach
jeszcze w XVII wieku. Edward Coke (1552–1634)
w Institutes of the Laws of England (1628–1644) wyróĪniá cztery grupy osób z zaburzeniami psychicznymi (non compos mentis). Zaliczaá do nich osoby
przewlekle chore psychicznie od urodzenia; osoby,
które z powodu choroby, bólu lub wypadku traciáy
pamiĊü i rozumienie; osoby, mające okresy rozumienia i okresy jego braku oraz osoby, które z wáasnej
inicjatywy pozbawiaáy siĊ pamiĊci i rozumienia.
Wskazywaá na niejednakową odpowiedzialnoĞü tych
osób [8]. Matthew Hale (1609–1676) wprowadziá pojĊcie czĊĞciowej niepoczytalnoĞci, uznając, Īe tylko
dokonanie czynu w stanie caákowitego braku moĪliwoĞci racjonalnego myĞlenia jest okolicznoĞcią uwalniającą od odpowiedzialnoĞci [9, s. 304].

MONOMANIA I OGRANICZONA
POCZYTALNOĝû W POLSKIEJ PRASIE
I LITERATURZE NAUKOWEJ
W 1843 roku „Gazeta Warszawska” relacjonowaáa dyskusjĊ o poczytalnoĞci, toczoną w angielskim parlamencie w marcu tego roku po procesie
Mac Naughtena, oskarĪonego o zabójstwo z pobudek politycznych. Lord Brougham zwracaá uwagĊ
na stan prawa, dotyczącego przestĊpstw osób cierpiących na czĊĞciowe obáąkanie. Lord Campbell,
byáy generalny prokurator, uwaĪaá za nieporozumienie, aby osoby cierpiące na czĊĞciowe obáąkanie
traktowaü jako zupeánie wolne od odpowiedzialnoĞci. JeĞli nie dowiedziono, Īe w chwili popeánienia
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czynu oskarĪony cierpiaá na obáąkanie albo Īe obáąkanie mogáo byü uwaĪane za bezpoĞrednią przyczynĊ czynu, to nie moĪna byáo orzec bezkarnoĞci. Lord
Brougham pod cząstkowym obáąkaniem rozumiaá
monomaniĊ, czyli „obáąkanie, które ustaje i znowu
powraca, ale pod którego wpáywem umysá ciągle
pozostaje, i Īe tego wyraĪenia uĪyá, aby odróĪniü
ten stan od zupeánej utraty rozumu” [10].
Monomania pojawiáa siĊ po raz pierwszy
w polskiej literaturze naukowej w ksiąĪce Andrzeja
Janikowskiego (1799–1864) Zasady dochodzeĔ sądowo-lekarskich co do wątpliwego stanu zdrowia
(1845), gdzie autor, wĞród chorób umysáowych, wydzieliá maniĊ (ogólne obáąkanie umysáu), monomaniĊ (czĊĞciowe obáąkanie umysáu) oraz niedoáĊĪnoĞü
umysáu [11, s. 85]. Diagnozowanie monomanii stanowiáo postĊp w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym. WczeĞniej, jeĞli oskarĪony nie odpowiadaá niedorzecznie na pytania ani nie ujawniaá objawów manii albo niedoáĊĪnoĞci umysáu, nie wątpiono o jego
wolnej woli przy popeánianiu czynu. Janikowski deÞniowaá monomaniĊ jako stan, w którym:
„jedno albo kilka báĊdnych wyobraĪeĔ, stale
umysá zajmujących, są podstawą obáąkania, przy
zdrowym sądzie o rzeczach z wyobraĪeniami tymi
związku nie mających” (monomania z báĊdnym
rozumowaniem, monomania raisonnante)”
oraz jako chorobliwy stan uczucia,
„wolną wolĊ znoszący przy nienadwerĊĪonej wáadzy poznawania” (monomania instynktowa, monomania instinctive)”.
W monomanii z báĊdnym rozumowaniem chory popeániaá czyny, do których skáaniaáo go báĊdne
wyobraĪenie. Czyny poprzedzaá pewien rodzaj rozumowania, lecz choü byáy one szkodliwe i bezprawne,
chory za takie ich nie uznawaá. W monomanii instynktownej czynów nie poprzedzaáo rozumowanie,
gdyĪ byáy „instynktowe i automatyczne”. Janikowski
pisaá o relacjach rozumu i uczucia w manii instynktowej: „wáadza poznawania” w obliczu „namiĊtnoĞci
aĪ do obáąkania doprowadzonej (…) oburza siĊ nieraz na czyn, do którego instynkt chorobliwy wiedzie
a jednak czĊstokroü nie zdoáa mu siĊ oprzeü, musi
nawet niejako iĞü w pomoc i dostarczaü Ğrodków
do osiągniĊcia celu przewrotnego”. MonomaniĊ instynktową dzielono na wesoáą i smutną. Monomania
smutna wystĊpowaáa czĊĞciej:
„chory jest pod wpáywem wyobraĪeĔ báĊdnych,
ponurych i gnĊbiących (…) mniema on bezzasadnie, Īe jest dotkniĊty chorobą jaką nieuleczalną, Īe
go ludzie przeĞladują, Īe popeániá zbrodniĊ (…) Īe
go owáadnĊáy duchy piekielne lub czary, Īe go nie-
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nawidzi i pogardza nim Ğwiat caáy; zdaje mu siĊ,
Īe widzi rozmaite strachy, Īe sáyszy gáosy lĪące go
albo dające mu záe rady (…) to wszystko skáania
go nieraz do usiáowania, aby sobie Īycie odebraü”.
Ten rodzaj monomanii przyjąá póĨniej inne nazwy:
melancholia, zaduma, tristimania (Rush), melancholie
avec delire (Pinel); lypemanie (Esquirol). Janikowski
wyróĪniaá róĪne rodzaje monomanii z báĊdnym rozumowaniem: religijną (demonomaniĊ), miáosną (erotomania), popĊdu páciowego (aidoiomaniĊ), zabójstwa,
samobójstwa, kradzieĪy (kleptomania), podpalania
(piromania). Z uwagi na mechanizm powstawania objawów wyróĪniano monomaniĊ z naĞladowania czyli
zaraĨliwą (monomania per imitationem, v. contagiosa)
[11, s. 89–93].
Rokowanie w monomanii uznawano za mniej pomyĞlne niĪ w manii. Monomania dziedziczna rokowaáa gorzej od pochodzącej z przyczyn Þzycznych.
Monomania, bĊdąca skutkiem gwaátownego wzruszenia, rokowaáa lepiej od monomanii, wynikającej z namiĊtnoĞci dziaáających od dawna. Monomania smutna
byáa trudniejsza do wyleczenia niĪ wesoáa. Monomania,
w której chory ukrywaá báĊdne wyobraĪenia, rokowaáa gorzej niĪ monomania jawna. Lepiej rokowaáy monomanie nagle wybuchające niĪ powstające powoli.
Za prawie nieuleczoną uznawano monomaniĊ periodyczną. Za przejawy dobrego rokowania w monomanii
uznawano: (a) wiĊcej wyobraĪeĔ báĊdnych niĪ jedno;
(b) ostroĪnoĞü w postĊpowaniu z obawy przed oĞmieszeniem; (c) mniejszą uporczywoĞü w obstawaniu przy
zdaniu, dopuszczanie báĊdu w myĞleniu [11, s. 111–112].
O symulacji monomanii Ğwiadczyáy: (a) wygáaszanie báĊdnych wyobraĪeĔ, zamiast ich tajenie, (b)
czĊste zmiany báĊdnego wyobraĪenia, zamiast trzymania siĊ jednego; (c) postĊpowanie jak w przypadku
czáowieka zdrowego na umyĞle w przypadku niespodziewanego najĞcia; (d) niemoĪnoĞü naĞladowania
objawów zewnĊtrznych: wystawania koĞci jarzmowych, szerokiej Īuchwy, zapadáych gaáek ocznych,
niepewnego „tu i ówdzie zwracającego siĊ” wzroku
i krótkoĞci oraz gruboĞci karku [11, s. 123].
W 1862 roku Nikodem PoznaĔski w „Tygodniku Lekarskim” miaá wątpliwoĞci co do istnienia monomanii:
„Czy brak zdolnoĞci prostowania faászywych idei
ograniczaü siĊ moĪe na jednej tylko, czy monomania w Ğcisáym znaczeniu wyrazu egzystuje? Jest
to kwestia jeszcze nierozstrzygniĊta miĊdzy psychiatrami. Do wydania stanowczej w tym wzglĊdzie opinii potrzeba jeszcze dalszych badaĔ” [12].
Andrzej Janikowski w Patologii i terapii chorób
umysáowych (1864) zmieniá zapatrywania odnoĞnie
pozycji klasyÞkacyjnej monomanii. WyodrĊbniá trzy
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grupy chorób umysáowych (melancholia, mania oraz
zniedoáĊĪnienie umysáu) a monomania zostaáa zniesiona jako odrĊbna kategoria diagnostyczna i rozdzielona do kategorii „melancholia z obáĊdem czĊĞciowym”
oraz „mania z obáĊdem czĊĞciowym” [13, s. 41].
Tabela 1. KlasyÞkacje chorób umysáowych wg A. Janikowskiego (1845,
1864)
Table 1. ClassiÞcation of mental disorders by A. Janikowski (1845, 1864)

1845 rok
I. Mania (ogólne
obáąkanie umysáu)
II. Monomania
(czĊĞciowe obáąkanie
umysáu)
III. NiedoáĊĪnoĞü umysáu

1864 rok
I. Melancholia
Melancholia z obáĊdem
czĊĞciowym
II. Mania
Mania z obáĊdem
czĊĞciowym
III. ZniedoáĊĪnienie umysáu

ħródáo: Janikowski A. Zasady dochodzeĔ sądowo-lekarskich co do wątpliwego stanu zdrowia. Warszawa: Drukarnia Stanisáawa Strąbskiego; 1845.
s. 85; Janikowski A. Patologia i terapia chorób umysáowych. Warszawa:
Skáad Gáówny w KsiĊgarni Rudolfa Friedleina; 1864. s. 41.

MonomaniĊ instynktową nazywaá impulsion insolite, moral insanity „bo w niej uczucie czáowieka
moralne przeistacza siĊ w nienaturalne skáonnoĞci”.
Phillipe Pinel dostrzegá wielu chorych umysáowo
którzy „bez najmniejszego nadwyrĊĪenia pojĊcia,
wyobraĨni, pamiĊci, rozumu i rozsądku” okazywali
ciągle lub napadami „przewrotnoĞü w objawach woli,
ulegali Ğlepemu popĊdowi do czynów gwaátownych”
[13, s. 30]. W ocenie Janikowskiego, rzadko zdarzaáa siĊ czysta monomania instynktowa; najczĊĞciej
towarzyszyáa melancholii, zwáaszcza w jej początku
i koĔcu, niekiedy stanowiáa powikáanie histerii, katalepsji bądĨ epilepsji. Drugi typ monomanii, uwarunkowanej báĊdnym rozumowaniem, przybieraá nazwy:
monomanie raisonnante, Þxe Idee, manie systematisee
(Morel). Stan ten obserwowano na początku rozwijającej siĊ choroby umysáowej albo jako resztkĊ po jej
ustąpieniu [13, s. 32].
Romulad Pląskowski (1821–1889) w podrĊczniku
psychiatrii (1868) traktowaá obáĊd czĊĞciowy (Idea Þxa,
Mania partialis vel Monomania, partieller Wahnsinn)
jako pierwotnie wystĊpujący w wąskim zakresie, rozszerzający siĊ z biegiem czasu na coraz wiĊcej przedmiotów i okolicznoĞci, prowadząc do manii ogólnej lub
pomieszania umysáu lub obáąkania a w koĔcu do otĊpienia umysáu i zniedoáĊĪnienia [14, s. 35]. Pląskowski
w klasyÞkacji z 1868 roku dzieliá choroby umysáowe
na cztery duĪe grupy: formy pierwotne, wtórne, kraĔcowe i staáe. Do form pierwotnych zaliczaá postaci
chorób uleczalne, które mogáy przejĞü w formĊ wtór-
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ną, gdy formy pierwotne „w miarĊ osáabionej energii
traciáy swój charakter”. Rozstrojenie uczuü, pomieszanie wyobraĪeĔ, brak związku w wypowiedziach, przy
osáabieniu pamiĊci i upoĞledzonej zdolnoĞci porządkowania myĞli prowadziáo do czĊĞciowego a nastĊpnie caákowitego pomieszania umysáu. W grupie form
koĔcowych umieszczaá otĊpienie umysáu, niedoáĊstwo
i zupeáne zniedoáĊĪnienie a form staáych („przyrodzonych wad”) – idiotyzm, matoáectwo i karáactwo.
Monomania zostaáa rozdzielona przez Pląskowskiego
do dwóch form pierwotnych: mania czĊĞciowa (Mania
partialis, monomania, mania singularis, monomanie
intellectuelle,raisonnante), mania czĊĞciowa w poáączeniu ze zboczeniem uczucia woli (Mania partialis
sine delirio, monomanie affective, monomanie instinctive, moral insanity) oraz jednej formy wtórnej: melancholia z obáĊdem staáym lub czĊĞciowym (Melancholia
cum idea Þxa, vel maniacalis) [14, s. 50–65].
Adolf Rothe (1832–1903) w „Gazecie Lekarskiej”
w latach 1868–1882 opublikowaá dwanaĞcie sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci warszawskich zakáadów dla
obáąkanych (oddziaá mĊski w Szpitalu im. ĝw. Jana
BoĪego oraz oddziaá dla kobiet w Szpitalu Dzieciątka
Jezus) wraz z klasyÞkacją chorób umysáowych, która obejmowaáa monomaniĊ. W sprawozdaniu za rok
1867 wymieniá:
Histeriasis, Delirium maniacale et melancholica, Melancholia, Mania generalis, Mania partialis
(Monomania), Paranoia (Wahnsin Verrucktheit),
Dementia, Dementia cum paralysis, Dementia cum
paralysis progressive, Idiotismus, Epilepsia cum
paranoia, Epilepsia Simplex, Observatio, Choroby
zapalne i inne oĞrodków nerwowych, Morsura.
WĞród tych chorób Rothe rozróĪniaá (1) formy
pierwotne (stany z podnieceniem i przygnĊbieniem
czynnoĞci umysáowych), (2) formy wtórne, czyli
okresu przechodniego, (3) formy trzeciorzĊdne, czyli
kraĔcowe (z zupeánym otĊpieniem czynnoĞci umysáowych), (4) formy mieszane (z drgawkami i bezwáadem) i (5) cierpienia umysáowe wrodzone [15].
KlasyÞkacjĊ nozograÞczną z 1879 roku Adolf
Rothe opará na obrazach klinicznych zaburzeĔ psychicznych. Pierwszą grupĊ stanowiáy choroby z przygnĊbieniem: Ğledziennictwo oraz róĪne postaci zadumy (obáĊd melancholiczny krótkotrwaáy, zaduma
religijna, bierna i czynna), a drugą z podnieceniem:
szaleĔstwo gwaátowne (szaleĔstwo niezupeánie rozwiniĊte, przelotne, okresowe, obáĊd przemienny) oraz
obáąkanie ogólne. Do trzeciej grupy naleĪaáy choroby
z osáabieniem czyli otĊpieniem: obáąkanie czĊĞciowe
(obáĊd przeĞladowczy i pieniacki) oraz pomieszanie
ogólne, otĊpienie oraz idiotyzm i karáactwo. Czwarta
grupa obejmowaáa choroby umysáowe powikáane in-
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nymi cierpieniami nerwowymi (z poraĪeniem czyli bezwáadem ogólnym postĊpowym, z padaczką,
z macinnictwem) [16, s.75–76]. Obáąkanie czĊĞciowe
(monomania) powstawaáo z jednej z form pierwszych
dwóch grup, „po ustaniu pierwotnych, chorobowych
objawów i wzruszeĔ, z pozostawieniem pewnych
báĊdnych, lecz ustalonych wyobraĪeĔ, na tle których
chory, nieustannie powtarzając siĊ, bredzi”. Rothe
przestrzegaá przed sądzeniem, Īe „tylko jedna báĊdna
idea lub popĊd chorym zawáadnąá i Īe on pod kaĪdym
innym wzglĊdem zupeánie zdrowo i rozsądnie czuje,
przedstawia swoje myĞli i idee i dziaáa przytomnie”,
gdyĪ w przypadku monomanii „wáadze umysáowe
ogólne ulegają rozstrojowi” [16, s. 116–120].
KlasyÞkacja Rothego z 1885 roku zawieraáa dwie
duĪe grupy chorób. W grupie nerwic umysáowych,
psychoneuroz (powstaáych przy normalnie rozwiniĊtym mózgu), stanach pierwotnie uleczalnych,
uwzglĊdniono formy: pierwotne, wtórne, kraĔcowe. W drugiej grupie chorób (powstaáych wskutek
upoĞledzonego rozwoju mózgowia) Rothe wyróĪniá:
obáąkanie ogólne pierwotne, ogólne uczuciowe, moralne, padaczkowe, histeryczne, hipochondryczne,
periodyczne, naprzemienne oraz idiotyzm i krety-
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nizm [17, s. 159–160]. Monomania uzyskaáa w klasyÞkacji umiejscowienie w grupie psychoneuroz, jako
jedna z form wtórnych. Rothe pisaá o monomanii, Īe
upoĞledzenie czynnoĞci umysáowych nie zawsze byáo
zupeáne a niektórzy chorzy, poza obrĊbem wyobraĪeĔ
urojonych, „przedstawiali siĊ pozornie niby zdrowymi, zachowując jeszcze tyle sprytu, Īe wiedząc, iĪ te
wyobraĪenia dla innych osób są raĪącemi (…) starają
siĊ je ukryü”. Pacjenci z monomanią mogli oszukaü
nawet osoby doĞwiadczone, jeĪeli „te nie poĞwiĊcą
dáuĪszego czasu na (…) gáĊbsze zbadanie chorego”
[17, s. 123–124].
Alfons Erlicki (1846–1902) w Wykáadach klinicznych o chorobach umysáowych (1897) ujmowaá
monomaniĊ jako stan póĨniejszego okresu obáąkania
pierwotnego, cechujący siĊ zawĊĪeniem zakresu urojeĔ, znikniĊciem omamów i brakiem innych zaburzeĔ
w sferze intelektualnej. CzĊsto pozostawaáa jedna
niedorzeczna idea, która wedáug mianownictwa starej
szkoáy psychiatrycznej, Erlicki nazywaá „ideą «Þxe»”.
Do monomanii zaliczaá teĪ rzadkie, przypadki obáąkania pierwotnego, w których od początku urojenia nie
byáy rozbudowane, „zawieraáy siĊ w wąskich granicach” i w tej formie pozostawaáy. Erlicki nie zgadzaá

Tabela 2. Zestawienie klasyÞkacji R. Pląskowskiego (1884) i A. Rothego (1885)
Table 2. Presentation of the classiÞcations by R. Pląskowski (1884) and A. Rothe (1885)

Pląskowski (1884)
(klasyÞkacja symptomatyczno-psychologiczna)
I. Formy pierwotne obáąkania czyli Okresu wstĊpnego
A. ObáĊd krótkotrwaáy
B. Obáąkanie szybko przebiegające
C. Formy przeciągáe chroniczne
a) Zboczenie w sferze uczucia
b) Zboczenia we wáadzy poznawania i sądzenia
1. SzaleĔstwo gwaátowne, przeciągáe
2. Mania ogólna staáa, przewlekáa, spokojna, pyszaákowata
3. Mania, okresowa, periodyczna
4. Mania przemienna, cykliczna
5. Mania czĊĞciowa, jednobáĊd
6. Mania popĊdowa, instynktowa
II. Formy nastĊpne, czyli wtórne w Okresie przychodowym
A. Mieszane, czyli z powikáaniami
a) Melancholia z obáĊdem staáym lub czĊĞciowym
b) Melancholia hipochondryczna albo histeryczna
c) Obáąkanie z przywidzeniami
d) Pomieszanie umysáu nastĊpcze po melancholii lub manii
B. W poáączeniu z drgawkami lub paraliĪem
III. Formy koĔcowe, ostateczne, czyli okresu zejĞcia
IV. Formy staáe, czyli przyrodzone

A. Rothe (1885)
(klasyÞkacja nozologiczno-anatomiczna)
A. Choroby powstaáe przy normalnie rozwiniĊtym mózgu (nerwice
umysáowe, psychoneurozy, stany pierwotnie uleczalne):
I. Formy pierwotne
II. Formy wtórne
1. Obáąkanie czĊĞciowe, monomania, obáąkanie
jednoprzedmiotowe
2. Obáąkanie ogólne przewlekáe a) z ideami przeĞladowania; b)
z ideami wielkoĞci
III. Formy kraĔcowe
B. Choroby powstaáe wskutek upoĞledzonego rozwoju mózgowia
1. Obáąkanie ogólne pierwotne
2. Obáąkanie ogólne uczuciowe
3. Obáąkanie ze zboczeniem woli, obáąkanie moralne
4. Obáąkanie padaczkowe
5. Obáąkanie histeryczne, czyli macieniczne
6. Obáąkanie hipochondryczne, sledziennictwo,
7. Obáąkanie peryjodyczne
8. Obáąkanie naprzemienne
9. Idiotyzm
10. Kretynizm

ħródáo: Kujawski R. KlasyÞkacje chorób umysáowych Adolfa Rothego (1832-1903). PostĊpy Psychiatrii i Neurologii. 2013; 22 (1): 75-85 (schematy uproszczono i skrócono).
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siĊ na orzekanie niepoczytalnoĞci czĊĞciowej w monomanii, gdzie chorzy mieli byü uwaĪani za nieodpowiedzialnych za postĊpki, mające związek bezpoĞredni
z urojeniami („bredzeniem”) a w innych przypadkach,
wobec mniej wiĊcej prawidáowego funkcjonowania
psychicznego w innych sferach, naleĪaáo ich czyniü
odpowiedzialnymi. Erlicki uwaĪaá, Īe w monomanii,
nie byáo prawidáowoĞci innych czynnoĞci psychicznych. Monomania, jako choroba umysáowa o staáym,
a nie ograniczonym w czasie, przebiegu cechowaáa siĊ
zupeáną utratą zdolnoĞci krytycznych, Ğwiadczących
o znacznym „przewrocie” w sferze intelektualnej,
wiĊc nie mogáo byü mowy o prawidáowoĞci innych
czynnoĞci psychicznych, nawet wtedy, gdy zdawaáy siĊ byü zadowalającymi. Dodatkowo, monomaniĊ
spotykano gáównie w okresie co najmniej rozpoczynającego siĊ, jeĪeli juĪ nie zupeánie rozwiniĊtego,
ogólnego upadku umysáowego [18].
XIX-wieczna koncepcja monomanii, z dyskusjami dotyczącymi ograniczonej poczytalnoĞci, nie
doprowadziáa do wprowadzenie na ziemiach trzech
zaborów jednoznacznych przepisów o poczytalnoĞci zmniejszonej. Odzyskując niepodlegáoĞü w 1918
roku Polska pozostawaáa bez nowoczesnego ustawodawstwa karnego w tym zakresie. Na terytorium
Polski objĊtym zaborem niemieckim obowiązywaáy przepisy pruskiego Landrecht (1794), zastąpione
nowym pruskim kodeksem karnym (1851), który
odznaczaá siĊ on wysokim poziomem techniki ustawodawczej i wyszczególniaá okolicznoĞci wykluczające lub ograniczające karalnoĞü. Pruski kodeks
staá siĊ gáówną podstawą kodeksu karnego Związku
Póánocno-Niemieckiego (1870), który obowiązywaá na ziemiach byáego zaboru pruskiego do roku
1932. Na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego obowiązywaá Kodeks Kar Gáównych i Poprawczych
(1847), a nastĊpnie rosyjski kodeks karny (1866).
UwzglĊdnienie okolicznoĞci zwiĊkszających lub
zmniejszających winĊ i karĊ pozostawiono w szerokim zakresie swobodnemu uznaniu sądu. Nowy
kodeks rosyjski (1903) obowiązywaá na ziemiach
polskich byáego zaboru rosyjskiego do roku 1932 [9,
s. 306–307].
Polscy psychiatrzy rozpoczĊli intensywną kampaniĊ nad wprowadzeniem poczytalnoĞci ograniczonej [6, s. 221–231]. Leon Wachholz (1867–1942)
w Medycynie sądowej (1919) opowiadaá siĊ za wprowadzeniem pojĊcia poczytalnoĞci zmniejszonej
do kodeksu karnego, zacieĞniając moĪliwoĞü jej
orzekania do stanów „zwyrodnienia psychicznego”
[19]. Podobne poglądy zawará w Psychopatologii sądowej (1923) [20]. Rafaá Radziwiááowicz (1860–1929)
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przedstawiá dezyderaty Zjazdu Psychiatrów Polskich
(17–19.V.1921), dotyczące poczytalnoĞci zmniejszonej. Wedáug Radziwiááowicza, pomiĊdzy zdrowiem
a chorobą psychiczną jest szeroka granica, w której
mieĞci siĊ wiele stanów przejĞciowych, gdzie trudno jest orzekaü albo poczytalnoĞü, albo niepoczytalnoĞü. Na posiedzeniu Komisji KodyÞ kacyjnej
(28.XII.1921) Radziwiááowicz mówiá o traktowaniu
przestĊpców w stanie poczytalnoĞci zmniejszonej
[21]. Wáodzimierz Sieradzki (1870–1941) w referacie pt. Stanowisko i postulaty lekarskie wobec zagadnienia poczytalnoĞci, wygáoszonym na ZjeĨdzie
w Poznaniu (1921), zaproponowaá dwojaki sposób
ujĊcia zapisu dotyczącego poczytalnoĞci, z akcentowaniemprzesáanki psychologicznej albo psychiatrycznej [22]. Jan Piltz (1870–1930) omawiaá zagadnienie na posiedzeniach komisji kodyÞ kacyjnej
10.V.1921 orz 8.XII.1921, wskazując, Īe z punktu
widzenia psychiatrii klinicznej bezwzglĊdną koniecznoĞcią byáo wprowadzenie do kodeksu karnego poczytalnoĞci zmniejszonej z uwagi na róĪne
stopnie nasilenia chorób psychicznych. Jan Nelken
(1878–1940) pisaá o tzw. stanach pogranicznych,
„u osobników zwyrodniaáych ze wzglĊdu na deprawacjĊ moralną i wybitne instynkty przeciwspoáeczne, czyli wáaĞnie te stany, które obejmie w przyszáoĞci poczytalnoĞü zmniejszona” [23].
Adam Berger (1888–1969) w ksiąĪce PoczytalnoĞü zmniejszona (1927) wypowiadaá siĊ odnoĞnie
monomanii w wywodach teoretycznych, dotyczących wpáywu objawów psychopatologicznych na caáoĞü funkcjonowania psychicznego i poczytalnoĞü.
Berger staá na stanowisku, Īe w monomanii („jednobáĊdach”) myĞl obáąkaĔcza (idea przeĞladowcza,
wielkoĞciowa) w bilansie psychicznym osoby rzadko
wystĊpowaáa w odosobnieniu i jeĪeli czyn wypáywający bezpoĞrednio z tej „monomanii” mógá byü uwaĪany za dokonany w stanie kompletnej niepoczytalnoĞci, to pozostaáe czyny, nie mające nic wspólnego
z danym „jednobáĊdem”, mogáy byü rozpatrywane
jako speánione w stanie poczytalnoĞci zmniejszonej,
gdyĪ „chora czĊĞü duszy” osáabiaáa pozostaáe jej czĊĞci – „zazĊbianie siĊ fenomenów psychicznych w psyche jednostki” [6, s. 118–119]. W czĊĞci praktycznej,
opisującej stany psychiczne, w których moĪna rozpatrywaü poczytalnoĞü zmniejszoną, Berger opisywaá „zboczenia instynktów”, samozachowawczego,
páciowego, i spoáecznego, uwaĪając, Īe „zboczenia
te naleĪy badaü tym dokáadniej, Īe obarczeni nimi
(...) mogą na pierwszy rzut oka byü brani za zupeánie poczytalnych, albowiem nie wykazują oni Īadnej
rzucającej siĊ w oczy anormalnoĞci”. Berger uwaĪaá,
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Īe zboczenie instynktu spoáecznego (moral insanity)
„moĪe zachowaü u danego osobnika wszelkie pozory czáowieka zupeánie normalnego”. Obowiązujące
w Polsce prawodawstwo w niedostatecznym stopniu uwzglĊdniaáo stan poczytalnoĞci zmniejszonej.
UzaleĪniaáo áagodzenie kary od uznania sĊdziego,
bez stawiania granic ustawowych oraz pomijaáo stosowanie Ğrodków zapobiegawczych, wzglĊdem tego
rodzaju przestĊpców, „o ile tworzą dla spoáeczeĔstwo
niebezpieczeĔstwo recydywy” [6, s. 137, 236].
Ujednolicenie unormowaĔ prawnych dotyczących
poczytalnoĞci ograniczonej, wprowadziá dopiero kodeks karny z 1932 roku (tzw. kodeks Makarewicza)
[24]. Porównanie zapisów w polskich kodeksach karnych (1932, 1969, 1997) wskazuje, Īe deÞnicja poczytalnoĞci zmniejszonej nie ulegáa istotnej zmianie,
a powaĪnej modyÞkacji poddano stosowanie Ğrodków
zabezpieczających.

ZAKOēCZENIE
PojĊcie monomanii zdobyáo krótką, zaledwie
kilkudziesiĊcioletnią, popularnoĞü w literaturze
psychiatrycznej, prawniczej i popularnej, gáównie we Francji. ChociaĪ monomaniĊ rozpoznawano od początku XIX wieku, zostaáa ona zarzucona
jako kategoria diagnostyczna juĪ w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Podstawa pojĊciowa monomanii zmieniaáa siĊ, lecz przetrwaáa w niektórych
kategoriach zaburzeĔ kontroli impulsów DSM-IV
(np. kleptomania i piromania), opisie pewnych obsesji i fenotypów behawioralnych, takich jak autoagresja w chorobie Lescha i Nyhana [7]. W ICD-10 nazwa
„monomania” pojawia siĊ indeksie z odnoĞnikiem
do kodowania: F28 [25].
Monomania pojawiaáa siĊ w pierwszych klinicznych podziaáach zaburzeĔ psychicznych. Z jednej

Tabela 3. Porównanie przepisów dotyczących poczytalnoĞci zmniejszonej w polskich kodeksach karnych z 1932, 1969 i 1997 roku
Table 3. Comparison of the regulations on diminished responsibility in the Polish penal codes of 1932, 1969 and 1997

Kodeks Karny z 11.VII.1932

Kodeks Karny z 19.IV.1969

Kodeks Karny z 6.VI.1997

Art. 18 § 1: „JeĪeli w chwili popeánienia
przestĊpstwa zdolnoĞü rozpoznania
znaczenia czynu lub kierowania
postĊpowaniem byáa w znacznym stopniu
ograniczona, sąd moĪe zastosowaü
nadzwyczajne záagodzenie kary”.

Art. 25 § 2: jak art. 18 § 1/32 kk.

Art. 31 § 2: jak art. 18 § 1/32 kk. (z jedną
róĪnicą: „w czasie” – zamiast „w chwili”).

art. 80 § 1: „JeĪeli przestĊpcĊ uznano
za mającego zmniejszoną zdolnoĞü
rozpoznawania lub kierowania
postĊpowaniem (art. 18 § 1),
a jego pozostawanie na wolnoĞci grozi
niebezpieczeĔstwem porządkowi
prawnemu, sąd moĪe zarządziü jego
umieszczenie w zamkniĊtym zakáadzie dla
psychicznie chorych albo w innym zakáadzie
leczniczym”.

art. 100 § 1: „JeĪeli nastąpiáo skazanie
za przestĊpstwo popeánione w stanie
ograniczonej poczytalnoĞci okreĞlonej
w art. 25 § 2: a pozostawanie
sprawcy na wolnoĞci grozi powaĪnym
niebezpieczeĔstwem porządkowi
prawnemu, sąd moĪe orzec jego
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
albo w innym odpowiednim zakáadzie”.

art. 95 § 1: „Skazując sprawcĊ na karĊ
pozbawienia wolnoĞci bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania za przestĊpstwo
popeánione w stanie ograniczonej
poczytalnoĞci okreĞlonej w art. 31 § 2,
sąd moĪe orzec umieszczenie sprawcy
w zakáadzie karnym, w którym stosuje
siĊ szczególne Ğrodki lecznicze lub
rehabilitacyjne”.

Art. 100 § 2: “W razie skazania na karĊ
pozbawienia wolnoĞci albo na karĊ
ograniczenia wolnoĞci wykonanie kary
nastĊpuje po zwolnieniu sprawcy z zakáadu;
skazanego na karĊ pozbawienia wolnoĞci
sąd moĪe warunkowo zwolniü (…) natomiast
oddanie pod dozór jest obowiązkowe”.

art. 95 § 2: JeĪeli wyniki leczenia lub
rehabilitacji za tym przemawiają, sąd
moĪe sprawcĊ okreĞlonego w § 1,
skazanego na karĊ nie przekraczającą 3 lat
pozbawienia wolnoĞci, warunkowo zwolniü
(…); dozór jest obowiązkowy.

art. 80 § 2: „JeĪeli takiego przestĊpcĊ
sąd skazaá na karĊ pozbawienia wolnoĞci,
to o tem, czy orzeczoną karĊ wykonaü,
sąd rozstrzyga po zwolnieniu z zakáadu
leczniczego.
Art. 81: Czasu pobytu w zakáadach (…)
nie oznacza siĊ z góry. Sąd nie moĪe
zarządziü zwolnienia z zakáadu wczeĞniej,
niĪ po upáywie jednego roku.

Art. 100 § 3: „Sąd rozstrzyga przed
zwolnieniem z zakáadu, czy orzeczoną karĊ
pozbawienia wolnoĞci naleĪy wykonaü.
Art. 101: “ (…) czasu pobytu w zakáadzie nie
okreĞla siĊ z góry; sąd orzeka zwolnienie
sprawcy, jeĪeli jego dalsze pozostawanie
w zakáadzie nie jest konieczne”.
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strony, związana byáa z zaburzeniami nastroju a z drugiej – z zaburzeniami treĞci myĞlenia. W pierwszej
formie daáa podstawĊ do wyodrĊbnienia zaburzeĔ
nastroju – depresji i manii w ich wspóáczesnym rozumieniu, a w drugiej przyczyniáa siĊ do rozwoju wiedzy o zaburzeniach urojeniowych oraz zaburzeniach
lĊkowych i osobowoĞciowych.
Monomania wiązaáa siĊ z orzekaniem sądowo-psychiatrycznym, pogáĊbiając dyskusjĊ na temat
orzekania poczytalnoĞci czĊĞciowo ograniczonej.
Tzw. francuski model traktowania tego rodzaju przestĊpców zakáadaá jednoczeĞnie karanie i leczenie.
Polskie podrĊczniki psychiatrii XIX wieku doĞü obszernie traktowaáy o monomanii, Ğledząc jej rozwój,
zmiany zakresu pojĊü, które deÞniowaáa. W XX wieku pojĊcie monomanii w polskiej literaturze psychiatrycznej pojawiaáo siĊ juĪ rzadko. Polscy psychiatrzy
i medycy po odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci w 1918 roku brali udziaá w dyskusjach na temat
koniecznoĞci wprowadzenia kodeksowego zapisu
o zmniejszonej poczytalnoĞci. Nastąpiáo to dopiero
w 1932 roku. Zapis ten, w niewiele zmienionej formie, przetrwaá do aktualnego orzecznictwa karnego. Zmieniáy siĊ przepisy związane ze stosowaniem
Ğrodka zabezpieczającego.
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