
Dzień dobry, 

Dziś poznacie utwór zatytułowany „Monachomachia, czyli wojna mnichów”. Jego autorem 
jest Ignacy Krasicki, najwybitniejszy polski pisarz epoki oświecenia. Dowiecie się również, 
czym charakteryzuje się poemat heroikomiczny. Pracować będziecie wyłącznie                        
z fragmentami utworu, które dołączyłam do lekcji w formie zdjęć. W przypadku kłopotów       
z prawidłowym ich wyświetlaniem, należy zapisać plik z lekcją na dysku. 

Zanim zaczniecie czytać utwór, zapoznajcie się z najistotniejszymi informacjami                        
o oświeceniu. 

Oświecenie – epoka trwająca w Europie od końca XVII w. do końca XVIIIw. W Polsce 
oświecenie rozpoczęło się w latach czterdziestych XVIII w. Za umowny koniec polskiego 
oświecenia i rozpoczęcie romantyzmu uważany jest rok 1822, w którym Adam Mickiewicz 
wydał Ballady i romanse – pierwszy tom swoich poezji. Do głównych kierunków 
filozoficznych oświecenia zaliczamy: 

 racjonalizm – czyli kult rozumu; racjonaliści głosili, że jedynie rozum człowieka może 
być źródłem wiedzy i prawdy; 

 deizm – wyrósł na gruncie racjonalizmu; deiści głosili, że Bóg stworzył świat, ale nim 
nie kieruje, pozostawił go całkowicie człowiekowi; 

 humanitaryzm – idea godności ludzkiej, która uznawała wolność każdego człowieka 
bez względu na pochodzenie czy status społeczny, z niej bezpośrednio wywodzi się 
oświeceniowe hasło braterstwa, czyli równości społecznej; 

 optymizm – wiara w rozumnego człowieka, który wraz z oświeconym 
społeczeństwem może zmienić świat; 

 empiryzm – pogląd filozoficzny głoszący, że źródłem wiedzy jest doświadczenie 
zmysłowe. 

Czasy polskiego oświecenia miały wyjątkowo tragiczny charakter – naznaczyły je kolejne 
rozbiory. 

Więcej informacji o oświeceniu znajdziecie w prezentacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=SJcMjYJM4RY  

Przeczytajcie, proszę, wstęp „Wojna mnichów”, zapoznajcie się z definicją poematu 
heroikomicznego, a następnie przeczytajcie fragmenty utworu,  zapiszcie temat lekcji               
i we własnym zakresie zróbcie notatkę na podstawie poniższych pytań. 

Temat: Historia Wojny mnichów. 

1. Jak opisane jest miejsce, gdzie toczy się akcja Monachomachii. Użyj cytatów. 
2. Wymień „broń” mnichów, po którą sięgnęli w bitwie. Jakie techniki wojenne 

zastosowali w walce? Czy Twoim zdaniem wojna miała dramatyczny charakter? 
3. Co pogodziło zwaśnione strony? Jaką przywarę mnichów piętnuje Krasicki? 



 

 



 

 



 

 

Źródło: J. Kusiak, Odkrywamy na nowo, Gdynia 2013. 


