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Reforma Janusza Jędrzejewicza i jej wpływ 
na nauczanie języków klasycznych

Janusz Jędrzejewicz to w dziejach Drugiej Rzeczypospolitej postać dość kon-
trowersyjna. Z jednej strony żołnierz biorący czynny udział w walce wyzwo-
leńczej i wybitny polityk zaangażowany w tworzenie i rozwój struktur państwa 
polskiego w okresie międzywojennym, z drugiej zaś – wytrawny gracz politycz-
ny, w pełni oddany ideom obozu piłsudczyków i twórca propagandy państwo-
wej oraz mitu wodzowskiego Józefa Piłsudskiego. W swojej karierze politycz-
nej osiągnął wiele, pełnił najwyższe funkcje w państwie, był między innymi 
posłem na Sejm Rzeczypospolitej, ministrem wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego, a w latach 1933–1934 także premierem rządu. 

Januszowi Jędrzejewiczowi przyszło żyć w czasach bardzo burzliwych. Uro-
dzony w 1885 roku, dzięki swej pracowitości, zaangażowaniu i konsekwencji 
był jedną z czołowych postaci polskiej polityki do 1934 roku. Po złożeniu dy-
misji swojego rządu był posłem jeszcze do 1938 roku, kiedy to prezydent Igna-
cy Mościcki rozwiązał Sejm i ogłosił przedterminowe wybory. Po wycofaniu 
się z czynnego życia politycznego od 1935 roku Jędrzejewicz zaangażował się 
w prace Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski1. Od wybuchu drugiej woj-
ny światowej przebywał na emigracji, najpierw w Rumunii i Turcji w latach 
1939–1940, następnie w Palestynie do 1947 roku, a ostatnie lata życia spędził 
w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 1951 roku. 

W kalendarium życia Janusza Jędrzejewicza przedstawionym przez Zbignie-
wa Osińskiego (2007) wyróżnić można kilka okresów, które ściśle powiązane 
są z wydarzeniami politycznymi. W niniejszym artykule chciałbym się skupić 
na niezwykle ważnym i burzliwym okresie życia Jędrzejewicza, czyli na latach 

* E-mail: janusz.ryba@uj.edu.pl. Autor składa serdeczne podziękowania za cenne uwagi 
oraz pozytywną recenzję Panu prof. dr. hab. Jerzemu Styce z Instytutu Filologii Klasycz-
nej UJ.

1 Po śmierci Józefa Piłsudskiego Instytut Badań Najnowszej Historii Polski został prze-
kształcony w Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Pol-
ski, którego zadaniem było gromadzenie, utrwalanie i opracowywanie materiałów histo-
rycznych związanych z życiem i działalnością Marszałka.
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1931–1933, kiedy to pełnił on funkcję ministra oświaty i opracował reformę pol-
skiego szkolnictwa. 

Na temat funkcjonowania systemu oświaty w okresie międzywojennym po-
wstało wiele opracowań. O problemach edukacji w Drugiej Rzeczypospolitej pi-
sali przede wszystkim: Bronisław Ługowski (1961), Feliks Araszkiewicz (1971), 
Wanda Garbowska (1975), Leonard Grochowski (1996), Ryszard Wroczyński 
(1996) oraz Joanna Sadowska (2001). Wiele informacji na tematy związane z sy-
stemem edukacji znaleźć też można we wszelkich opracowaniach dotyczących 
życia Józefa Piłsudskiego, dziejów funkcjonowania obozu piłsudczyków oraz 
w pracach poświęconych kwestiom ideologicznym państwa polskiego w okresie 
międzywojennym. W opracowaniach tych nie pojawia się jednak, poza nielicz-
nymi wzmiankami, kwestia zmian w zakresie nauczania języków klasycznych 
w zreformowanym przez Janusza Jędrzejewicza systemie szkolnictwa. Powsta-
łą lukę wypełnia w pewnym stopniu praca Języki klasyczne – łacina i greka 
w średniej szkole ogólnokształcącej w Polsce w latach 1919–1939 Wandy Popiak 
(1990). Autorka bardzo rzetelnie zestawia kolejne programy nauczania i materia-
ły dydaktyczne stosowane w procesie nauczania języków klasycznych, niemniej 
opracowanie to nie uwzględnia wielu aspektów poruszanych w późniejszych ba-
daniach nad szkolnictwem Drugiej Rzeczypospolitej. Wydaje się zatem, że za-
gadnienie stanu nauczania języków klasycznych po 1932 roku, czyli po wprowa-
dzeniu przez Janusza Jędrzejewicza opracowanej przez niego reformy, wymaga 
ponownego omówienia i uzupełnienia.

***

Reforma z 1932 roku nie była pierwszą próbą wprowadzenia w polskim syste-
mie oświaty zmian zaproponowanych przez Janusza Jędrzejewicza. Już w latach 
1926–1927 przedstawił on bowiem swoją wizję zmian2, która jednak nie zy-
skała poparcia ówczesnego premiera Kazimierza Bartla. Sytuacja uległa zmia-
nie w sierpniu 1931 roku3, kiedy to Jędrzejewicz otrzymał od premiera zadanie 
przygotowania w trybie pilnym projektu zmian w systemie oświaty. Opracowu-
jąc reformę, zmuszony był Jędrzejewicz w obliczu kryzysu ekonomicznego do 

2 Jędrzejewicz był autorem jednego z trzech zaproponowanych w listopadzie 1926 r. pro-
jektów reformy szkolnictwa. Głównym jego założeniem było wprowadzenie jednolitej 
struktury szkolnictwa, rozbudowa szkół zawodowych oraz reorganizacja systemu. Pod-
stawą nowej struktury polskiej oświaty miała być siedmioklasowa szkoła powszechna 
stanowiąca bazę dla czteroletniego gimnazjum i szkół zawodowych. Ostatnim etapem 
edukacji miały być dwuletnie licea ogólnokształcące przygotowujące do studiów wyż-
szych. Ostatecznie poparcie rządu zyskał projekt przygotowany przez Departament 
Szkolnictwa Powszechnego.

3 12 sierpnia 1931 r. prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki powołał Janusza Jędrze-
jewicza na stanowisko ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie 
Aleksandra Prystora.
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zaplanowania znacznych cięć budżetowych. Najprawdopodobniej trudna sytua-
cja ekonomiczna państwa była powodem wprowadzenia możliwości skrócenia 
przez ministra czasu nauki w szkole powszechnej z siedmiu do sześciu lat (Osiń-
ski 2007: 142). Projekt, choć tworzony w trudnych warunkach ekonomicznych, 
zakładał wprowadzenie wielu rewolucyjnych jak na owe czasy zmian4. Podsta-
wowym założeniem było dostosowanie kolejnych etapów edukacji do rozwoju 
psychofizycznego dzieci i młodzieży. Wychodząc z takiego założenia, uznano, 
że pierwszym i podstawowym elementem edukacji będzie sześcioletnia5 szkoła 
powszechna, w której uczyć się będą dzieci w wieku od siedmiu do trzynastu 
lub czternastu lat. Kolejnym etapem edukacji miało być czteroletnie gimnazjum 
ogólnokształcące lub zawodowe zakończone tak zwaną małą maturą. Ostatni 
etap miało stanowić elitarne, dwuletnie liceum profilowane, w którym naukę 
miała pobierać tylko najzdolniejsza młodzież przygotowująca się do podjęcia 
studiów wyższych. 

W zamyśle twórców reformy cały system edukacji miał się cechować piono-
wą i poziomą drożnością6 oraz miał gwarantować ciągłość kształcenia. Zmia-
ny strukturalne uzupełnione zostały zmianami metodycznymi i organizacyjny-
mi. Opracowano programy dla poszczególnych typów szkół, określone zostały 
wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz zwrócono uwagę na koniecz-
ność zastosowania nowoczesnych metod nauczania. Projekt reformy został za-
akceptowany przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Ogólne założenia 
reformy zyskały nawet poparcie Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, choć wiele szczegółowych rozwiązań budziło zastrzeżenia zarówno środo-
wiska nauczycieli, jak i lewicowych polityków. Szczególnie krytykowane były 
zapisy dotyczące szkół powszechnych, według których zakładano wprowadze-
nie trzech stopni organizacyjnych uzależnionych od bazy lokalowej i kadrowej 
placówki oraz liczby uczniów w danym środowisku lokalnym. Szkołami najniż-
szego stopnia były placówki położone w niewielkich wsiach, gdzie utworzone 
zostały przede wszystkim tak zwane jednoklasówki. W tych szkołach w ciągu 
siedmiu lat nauki uczniowie realizowali jedynie program czterech pierwszych 
klas. Wyższy stopień organizacyjny miały placówki zatrudniające przynajmniej 
trzech nauczycieli i realizujące program sześciu klas. Trzeci, najwyższy stopień 
organizacyjny otrzymały wreszcie szkoły dysponujące odpowiednim zapleczem 
i kadrą, działające w większych miejscowościach i realizujące pełny program 
szkoły powszechnej. Przy tak zorganizowanym systemie szkół powszechnych 
zarzucano Jędrzejewiczowi brak troski o równy dostęp do edukacji całego spo-

4 Reformę Jędrzejewicza pozytywnie ocenił prof. Jean Piaget, dyrektor Międzynarodowe-
go Biura Wychowania. Zyskała ona także pozytywne opinie Marii Curie-Skłodowskiej 
oraz redaktorów prestiżowych czasopism: „School and Society” i „Université Nouvelle”.

5 W przypadku uczniów, którzy nie kontynuowali nauki w gimnazjum, szkoła powszech-
na obejmowała siedmioletni cykl nauczania.

6 Uczniowie mieli możliwość swobodnego przenoszenia się w razie potrzeby z jednego 
typu gimnazjum lub liceum do innego.
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łeczeństwa i utrwalanie różnic społecznych pomiędzy ludnością mieszkającą 
w miastach i na wsi, jednak mimo krytyki projekt został przyjęty przez Sejm, 
a Jędrzejewicz i jego współpracownicy rozpoczęli wdrażanie zmian.

Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym aspektem reformy Janu-
sza Jędrzejewicza są założenia ideologiczne wprowadzanych zmian. O niezwy-
kle istotnej roli propagandy państwowej w tworzeniu zasad reformy świadczy 
to, że projekt od początku konsultowany był z najważniejszymi osobami w pań-
stwie: Józefem Piłsudskim, prezydentem Ignacym Mościckim oraz premierem 
Aleksandrem Prystorem7. Reforma była wdrażana na trzech płaszczyznach, 
z których pierwsza to organizacja strukturalna oświaty, druga dotyczyła zagad-
nień metodyczno-programowych, a trzecia spraw wychowawczych.

W sprawach wychowawczych nadrzędnym celem było natomiast wdrożenie 
do systemu edukacji ideologii reprezentowanej przez rządzącą frakcję piłsud-
czyków. Ramy ideologiczne powstającego programu wychowawczego określił 
Walery Sławek w swoim wystąpieniu na posiedzeniu klubu Bezpartyjnego Blo-
ku Współpracy z Rządem 14 grudnia 1928 roku (Sadowska 2001: 47–48)8. Ję-
drzejewicz jako twórca i propagator wodzowskiego mitu Piłsudskiego głęboko 
wierzył, że sylwetka Marszałka jest idealnym wzorem dla młodzieży. W po-
dobnym tonie wypowiadali się autorzy artykułów wydawanego od 1929 roku 
czasopisma „Oświata i Wychowanie”. Atakowany przez opozycję minister wie-
lokrotnie w swoich przemówieniach bronił przyjętej ideologii wychowania pań-
stwowego. W czasie posiedzenia Komisji Budżetowej Sejmu 20 stycznia 1932 ro-
ku stwierdził: „Jest rzeczą niemożliwą i niedopuszczalną, aby osobę Marszałka, 
Jego wysiłek, Jego pracę i Jego zwycięstwo ukrywać przed młodzieżą […]”9. 
Stanowczo sprzeciwiał się porównaniom polskiego wychowania państwowego 
z analogicznymi koncepcjami wprowadzonymi we Włoszech i w Związku Ra-
dzieckim10, zwracał uwagę na konieczność konsolidacji narodu polskiego i krze-
wienia poczucia jedności narodowej w społeczeństwie polskim.

7 Informacje na ten temat podaje sam Jędrzejewicz w opublikowanych w 1972 r. fragmen-
tach pamiętnika.

8 Walery Sławek w owym wystąpieniu wskazywał przede wszystkim na potrzebę ukształ-
towania młodego pokolenia Polaków na świadomych i lojalnych obywateli państwa. Na-
wiązywał tym samym do wydanych przez ministra Dobruckiego w 1927 r. dwóch okól-
ników skierowanych do kuratorów okręgów szkolnych. Pierwszy z tych dokumentów 
dotyczył spraw regulaminu pracy wychowawczej w szkołach średnich, drugi zaś określał 
wpływ wychowawczy nauczycieli na młodzież szkolną.

9 Cytat pochodzi z exposé ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza w Komisji Budżetowej 
Sejmu, „Gazeta Polska”, 21.01.1932 (nr 21).

10 Zarzuty te odpierał przede wszystkim w czasie posiedzenia Senatu na początku marca 
1932 r.
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***

Zbigniew Osiński (2007) uważa, że wychowanie narodowe było celem nadrzęd-
nym reformy jędrzejewiczowskiej i temu podporządkowana miała być także 
trzecia płaszczyzna, na której dokonywano zmian, czyli koncepcja metodycz-
no-programowa polskiego systemu oświaty. Za przyjęciem takiego stanowiska 
przemawia to, że w 1932 roku po raz pierwszy w Drugiej Rzeczypospolitej zo-
stały wydane przez ministerstwo odgórne zalecenia dotyczące szczegółów rea-
lizowanych treści oraz metod ich wprowadzania w życie. W wytycznych tych 
postuluje się „konieczność wszechstronnego wychowania młodego Polaka, ze 
specjalnym uwzględnieniem ideałów wychowania obywatelsko-państwowego” 
(Popiak 1990: 70). Postulat ten miał być realizowany na każdym etapie eduka-
cji przez wszystkich nauczycieli. Wymogi te stawiane były także nauczycielom 
języków klasycznych. Zanim jednak przejdziemy do omówienia ideowych zało-
żeń kształcenia klasycznego, przyjrzyjmy się stanowi nauczania greki i łaciny 
po wprowadzeniu reformy.

W czteroletnim gimnazjum ogólnokształcącym realizowany był wyłącznie 
program nauczania języka łacińskiego, co stanowiło podstawową zmianę w od-
niesieniu do sytuacji sprzed reformy11. Wymiar godzinowy przedstawiał się na-
stępująco (Popiak 1990: 70): w klasie pierwszej pięć godzin tygodniowo, przy 
czym nauka łaciny rozpoczynała się dopiero w drugim semestrze, w klasach dru-
giej, trzeciej i czwartej po cztery godziny tygodniowo, co w całym cyklu kształ-
cenia na poziomie gimnazjalnym dawało czternaście i pół godziny w skali tygo-
dnia. Nauka języka łacińskiego kontynuowana była na poziomie liceum (zarówno 
klasycznego, jak i humanistycznego) w wymiarze ośmiu godzin w cyklu kształ-
cenia dla liceum humanistycznego oraz dziesięciu godzin w cyklu dla liceum 
klasycznego12. Dodatkowo w liceum klasycznym uczniowie rozpoczynali naukę 
greki w wymiarze czterech godzin tygodniowo w klasie pierwszej i drugiej. 

Zmiany wprowadzone w 1932 roku w zakresie nauczania języków klasycz-
nych podzielić można na pewne płaszczyzny. Pierwsza z nich to struktura pro-
cesu dydaktycznego i jego wymiar godzinowy. W tym zakresie szczególnie dra-
styczne zmiany wprowadzone zostały w nauczaniu języka greckiego. Przede 
wszystkim rozpoczął się wówczas proces stopniowej redukcji obecności greki 
w systemie edukacyjnym poprzez wycofanie tego przedmiotu z programu gim-
nazjum i ograniczenie jego nauczania do dwóch klas liceum klasycznego. Dzia-
łania te, kontynuowane w latach późniejszych, doprowadziły do obecnej sytuacji, 

11 W istniejącym do 1932 r. systemie na poziomie profilowanego gimnazjum klasycznego 
uczniowie realizowali zajęcia zarówno z języka łacińskiego, jak i greckiego, natomiast 
w gimnazjum humanistycznym obowiązkowa była nauka tylko języka łacińskiego.

12 W liceum klasycznym w klasie pierwszej realizowano program w wymiarze sześciu go-
dzin tygodniowo i w klasie drugiej w wymiarze czterech godzin tygodniowo. W liceum 
humanistycznym natomiast w klasie pierwszej i drugiej realizowano po cztery godziny 
tygodniowo.
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w której język grecki zniknął zupełnie z rzeczywistości edukacyjnej, a jeśli na-
wet w sporadycznych przypadkach jest nauczany w liceum, to proces ten realizu-
je się w znikomym wymiarze godzinowym i sam przedmiot traktowany jest wy-
łącznie jako swoista ciekawostka. Tak daleko idące zmiany13 organizacyjne nie 
pozostawały bez wpływu na założenia programowe. W zgodzie z ogólnymi zało-
żeniami ideologicznymi nauka języków klasycznych miała zasadniczo dwa cele: 
materialny i formalny (Popiak 1990: 84). Nauczanie języków klasycznych nie jest 
samo w sobie celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest 
lepsze zrozumienie z jednej strony tradycji antycznej, a z drugiej struktury języ-
ka ojczystego uczniów. Przy tak zdefiniowanych celach nauczania teksty stoso-
wane w nauczaniu języka dobierane są w taki sposób, aby uczeń w trakcie proce-
su dydaktycznego opanował konkretne kompetencje językowe: translację tekstu 
oryginalnego na język polski oraz głębsze zrozumienie właściwości struktury 
języka sensu stricto i kompetencje kulturoznawcze. W tym zakresie uczeń powi-
nien przede wszystkim zaznajomić się z najistotniejszymi czynnikami rozwoju 
kultury klasycznej oraz jej wpływem na kulturę europejską. W obrębie kultury 
starożytnej w programach uwzględnione zostały głównie informacje na temat 
sztuki, teatru, historii, filozofii i literatury antycznej. Wydaje się, że to ta płasz-
czyzna była szczególnie wykorzystywana w celu osiągnięcia założeń ideolo-
gicznych. Stale podkreślany wpływ antyku na kulturę europejską wspierać miał 
przyjęty przez rząd plan wychowawczy. W wytycznych programowych znalazły 
się wskazówki, aby z dorobku cywilizacyjnego antyku wydobywać te treści, któ-
re wspomogą proces wychowywania uczniów na oddanych państwu obywateli. 
Rzymianie i historia ich państwowości mają być dla młodych pokoleń Polaków 
przykładem dobrej organizacji życia społecznego i oddania jednostki sprawom 
państwa. Dla realizacji tego celu przyjęto przy tworzeniu programów nauczania 
zasadę korelacji języków klasycznych z innymi przedmiotami14.

Nowa organizacja strukturalna oświaty, nowe założenia programowe oraz 
inaczej zorientowane cele nauczania wywołały potrzebę wprowadzenia zmian 
w metodyce nauczania języków klasycznych. W tym celu w grudniu 1932 roku 
zorganizowana została we Lwowie konferencja metodyczna, na której poru-
szono między innymi zagadnienia nauczania gramatyki i leksyki języków kla-
sycznych, lektury tekstów oraz wychowania obywatelskiego i państwowego. 
Rezultatem tego spotkania było sformułowanie podstawowych postulatów meto-
dycznych stanowiących bazę przy opracowywaniu bardziej szczegółowych zale-
ceń realizacji programu. W tym okresie, szczególnie przy wprowadzonych ogra-
niczeniach godzinowych, przyjęto zasadę, aby w czasie lekcji Latine (Graece) 
non dicere aut scribere, sed Latine (Graece) legere. Ponadto umiejętność ta nie 

13 Wymiar godzinowy greki został zredukowany w cyklu z 22 do 8 godzin.
14 Według programu nauki języka łacińskiego: „Kurs historii starożytnej w klasie pierw-

szej daje zasadnicze wiadomości, na których opierać się i które rozszerzać będzie na-
uczyciel łaciny, objaśniając przejawy kultury antycznej”.
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miała być ograniczona wyłącznie do rozumienia czytanego tekstu, ale zrozu-
mienie tekstu miało być podstawą do jego dalszej analizy językowej i rzeczowej. 
Znamienne dla omawianego okresu jest także urozmaicenie metod nauczania. 
Dominujące dotychczas metody: filologiczna i gramatyczno-tłumaczeniowa, zo-
stały wzbogacone o pewne elementy metod bezpośrednich, których ogromny 
potencjał widziano przede wszystkim w nauczaniu leksyki15. Jak podkreśla Syl-
wester Ostrowski, przy zastosowaniu w trakcie procesu nauczania języków kla-
sycznych elementów metod bezpośrednich dochodzi do zwrócenia uwagi ucznia 
na treść czytanego tekstu oryginalnego, a nie wyłącznie na jego formę, dzięki 
czemu czytany tekst zyskuje dodatkowe funkcje (Ostrowski 1981: 22).

W metodyce języków klasycznych postuluje się jak najszersze wykorzysty-
wanie tekstów oryginalnych. Związane jest to z charakterem nauczanego przed-
miotu oraz z korzyściami płynącymi z lektury tekstu w oryginalnej formie języ-
kowej. Oryginalny tekst łaciński lub grecki z jednej strony prezentuje poprawne 
użycie poszczególnych form językowych, a z drugiej jest nośnikiem informacji 
kulturoznawczych. Ponadto teksty te często same są elementem owych treści 
kulturowych, ponieważ są fragmentami dzieł literackich. Lektura i translacja 
tekstu zatem to w procesie nauczania języków klasycznych dwa elementar-
ne typy ćwiczeń16. Warto zwrócić uwagę, że podstawy do takiego rozumienia 
celów nauczania języków klasycznych zostały zdefiniowane już w 1932 roku 
w trakcie opracowywania reformy jędrzejewiczowskiej. 

***

Zmiany zaproponowane przez Janusza Jędrzejewicza, chociaż rozmaicie oce-
niane, były w dziejach polskiej szkoły niezwykle istotne. Okres istnienia Dru-
giej Rzeczypospolitej to lata wielu dynamicznych zmian, ale przede wszystkim 
czas odradzania się państwowości polskiej i kształtowania tożsamości narodo-
wej. Procesy te ściśle związane są z funkcjonowaniem szkolnictwa i edukacją 
młodych pokoleń. Ustawa Jędrzejewicza reformująca system oświaty kończyła 
trwający od 1919 roku okres zmian mających na celu stworzenie jednolitego 
w całym państwie systemu edukacji. W przypadku języków klasycznych często 
zwraca się uwagę na to, że reforma Jędrzejewicza zapoczątkowała wypieranie 
greki i łaciny z systemu edukacji. Rzeczywiście zmiany strukturalne szkolni-
ctwa polskiego pociągnęły za sobą pewne ograniczenia w nauczaniu języków 
klasycznych. Były one jednak rezultatem zmieniającej się rzeczywistości, a co 
za tym szło – zmieniającej się funkcji języków klasycznych w procesie kształ-

15 O nowych trendach metodycznych mówił m.in. Marian Golias w referacie „Neofilologicz-
ne metody w nauczaniu języka łacińskiego”, wygłoszonym we Lwowie 6 lutego 1937 r.

16 Podobne zapisy znalazły się w najnowszej podstawie programowej dla języka łacińskie-
go i kultury antycznej, która obowiązywać ma w szkołach ponadgimnazjalnych od roku 
szkolnego 2012/2013.
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cenia. Niezależnie od negatywnej oceny dotyczącej ograniczenia liczby godzin 
greki i łaciny zwrócić należy szczególną uwagę na wiele innowacyjnych, jak na 
owe czasy, zmian w zakresie nauczania języków klasycznych. 

Po wprowadzeniu reformy polska szkoła, a w niej także nauczanie języków 
klasycznych – zyskały nowe oblicze. Przede wszystkim stworzone zostały jed-
nolite programy nauczania dla wszystkich typów szkół, oparte na osiągnięciach 
ówczesnej metodyki nauczania. Nowe metody pracy w polskiej szkole zgodne 
były z obowiązującymi w innych państwach europejskich trendami. Dynamicz-
ne zmiany wywołały potrzebę konsolidacji środowiska filologów klasycznych 
oraz organizowania wielu spotkań i konferencji metodycznych, w czasie któ-
rych stale podkreślana była rola języków klasycznych w systemie kształcenia. 
Okres po 1932 roku to także czas opracowywania wielu nowych podręczników 
i materiałów pomocniczych do nauczania języków klasycznych. Wanda Popiak 
zauważa, że 

[...] w programach sprzed reformy występuje pewien kompromis między dydaktycznym 
formalizmem, co wyraża się zarówno w sformułowanych w nich celach nauczania, jak 
i we wskazówkach metodycznych. Opracowane zaś po reformie w 1932 roku zachowują 
ten kompromis, jednak ich strona dydaktyczna całkowicie została podporządkowana za-
sadzie nauczania wychowującego (Popiak 1990: 206). 

Ta nadrzędna rola całego procesu dydaktycznego, realizowana także na lek-
cjach języków klasycznych, determinowała dobór nauczanych treści i czytanych 
tekstów. Cały program nauczania języków klasycznych skonstruowany został 
w taki sposób, aby prezentowane w nim zagadnienia jak najszerzej służyły ideo-
logii państwa i przyczyniały się do budowania nowoczesnego społeczeństwa 
polskiego. Języki klasyczne i kultura antyczna, traktowane jako pomost pomię-
dzy światem starożytnym i współczesnością, wskazywać miały źródła cywili-
zacji europejskiej i tożsamości kulturowej Polaków.

Reforma Jędrzejewicza to zagadnienie bardzo obszerne i obejmujące wiele te-
matów z różnych płaszczyzn rzeczywistości edukacyjnej. Zmiany wprowadzone 
w 1932 roku obejmowały każdy obszar szkolnictwa, w tym nauczanie języków 
klasycznych. Trudno w zasadzie jednoznacznie ocenić skutki reformy. Z powo-
du wybuchu wojny w 1939 roku nie udało się poznać skuteczności wprowadzo-
nych przez Jędrzejewicza zmian ani tym bardziej zmodyfikować programów na-
uczania. Niezależnie od subiektywnej oceny każdego badacza reformę Janusza 
Jędrzejewicza należy jednak uznać za krok milowy w tworzeniu nowoczesnego 
modelu szkolnictwa, który stał się podstawą współczesnej edukacji.
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De linguis antiquis in Re Publica Polonorum docendis post scholarum 
reformationem ab Janusz Jędrzejewicz inductam

A RGU M ENTU M

Hac in dissertatione auctor rationes scholarum ab Janusz Jędrzejewicz reformandarum osten-
dere conatus est. Itaque priori parte vita reformatoris atque huius res gestae breviter des-
criptae sunt. Nemo nescit illum honores in civitate nostra summos gessisse usque ad annum 
MCMXXXIII post Christum natum unum principum magistratuum Rei Publicae fuisse. 
Anno MCMXXXII, cum Jędrzejewicz educationem Polonicam administraret, scholarum re-
formatio ab illius nomine appellata inducta est. Cuius rationes a permultis viris doctis pro-
batae esse feruntur, cum maxime recentes haberentur et secundum novissimas postulationes 
doctorum illis temporibus viventium fictae essent.
Deinde de statu linguarum antiquarum in scholis docendarum locuti sumus, quod pars alter 
dissertationis nostrae amplectitur.
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