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Julian Ignacy Nowak, lekarz, społecznik, polityk, 
miłośnik sztuki, zyskał sobie poczesne miejsce na 
kartach historii. Kreśląc portret uczonego, korzystali-
śmy zarówno z biogramów i opracowań dorobku jemu 
poświęconych, jak i treści prac, których był autorem 
lub współautorem. W poniższym artykule zawarliśmy 
najistotniejsze, naszym zdaniem, dokonania naukowe, 
dydaktyczne i organizacyjne, jakie były udziałem pro-
fesora Juliana Nowaka.

Julian Ignacy Nowak urodził 
się 10 marca 1865 r. w Okocimiu, 
w rodzinie chłopskiej. Od naj-
młodszych latach interesował go 
świat przyrody. Początkowe nauki 
pobierał pod okiem matki, Teodo-
zji z domu Siewakowskiej, która 
zadbała o właściwą edukację syna. 
Rodzice zdecydowali o przy-
szłości Juliana, wysyłając go do 
gimnazjum w Bochni, a w 1885 r. 
przenosząc go do Krakowa, do 
Gimnazjum św. Jacka. Tu w rok 
później złożył egzamin maturalny 
i rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim UJ. Jeszcze w trakcie 
ich trwania szczególną uwagę po-
święcał mikrobiologii i patologii, 
które miały odegrać tak istotną 
rolę w kształtowaniu jego warszta-
tu naukowego. W 1892 r. ukończył 
studia, a w rok później otrzymał 
tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Związał wów-
czas swoje losy z Zakładem Anatomii Patologicznej 
UJ, kierowanym przez jednego z najwybitniejszych 
uczonych tamtej doby, Tadeusza Browicza (5, 24, 
25). Uzyskawszy etat asystencki, w zgodzie z częstą 
wówczas praktyką, udał się na zagraniczne studia 
uzupełniające, wizytując szereg wiodących ośrodków 
badawczych. Tu zyskiwał możność słuchania wykła-
dów oraz pracy pod okiem tej miary osobowości, co 
Hans von Chiari, który wówczas kierował anatomią 
patologiczną uniwersytetu praskiego. Zebrawszy 
znaczący materiał i inspirowany badaniami Browicza, 
już w 1896 r. wydał drukiem rozprawę poświęconą 
etiologii skrobiawicy. W rok później na jej podstawie 
uzyskał na Wydziale Lekarskim UJ veniam legendi 
wraz ze stanowiskiem docenta. Udał się ponownie za 
granicę, najpierw do Paryża, gdzie w słynnym Insty-

tucie Pasteura przez pewien czas współpracował z Ilią 
Miecznikowem. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie 
w latach 1898-1899 odbył studia w tamtejszej Aka-
demii Weterynaryjnej uwieńczone dyplomem lekarza 
weterynarii (5). Powrócił do Krakowa i już w 1899 r. 
w uznaniu jego dorobku badawczego nadano mu profe-
surę nadzwyczajną, co wiązało się bezpośrednio z po-
wierzeniem mu kierownictwa Katedry Weterynarii UJ. 

Równocześnie został dyrektorem 
Instytutu Weterynarii i Medycy-
ny Doświadczalnej w Krakowie. 
Wszystkie wymienione funkcje 
będzie piastować aż do 1935 r., 
czyli do chwili przejścia na eme-
ryturę (5, 24, 25).

Julian Nowak z dużą energią 
zabrał się do tworzenia nowocze-
snego ośrodka weterynarii, którą 
chciał widzieć w równym stopniu 
dziedziną zaawansowanych, wie-
lokierunkowych i nowoczesnych 
badań eksperymentalnych, jak 
i praktyczną dyscypliną działań 
lekarskich. Szczególnie intereso-
wał się bakteriologią i patologią 
zmian wstecznych, jak również 
zagadnieniami immunologiczny-
mi (25). Doskonały organizator 
szybko skupił wokół siebie grono 
uczniów, tworząc w przeciągu 
kilkunastu lat największą w Polsce 

szkołę weterynarii. W 1906 r. Nowak otrzymał profesu-
rę zwyczajną, co było potwierdzeniem jego znaczącego 
dorobku naukowego i osiągnięć organizacyjnych oraz 
dydaktycznych. Powierzenie mu w roku akademickim 
1912/1913 funkcji dziekana Wydziału Lekarskiego, 
później zaś z początkiem lat 20. godności rektora 
i prorektora UJ wskazywało jednoznacznie na wysoką 
pozycję, jaką zajmował w środowisku akademickim 
Krakowa. Od 1931 r. był członkiem czynnym PAU (5, 
25). Z chwilą przejścia na emeryturę uczelnia nadała 
mu przywilej noszenia profesury honorowej. Nowak 
nigdy nie zerwał związków z uczelnią i pracą nauko-
wą, nawet w okresie szczególnie ciężkim, jakim była 
druga wojna światowa i okupacja niemiecka. Tuż po 
jej zakończeniu chory, liczący sobie 80 lat profesor 
jeszcze raz podjął się niełatwego zadania, jakim było 
stworzenie od podstaw i to w ciężkich warunkach po-
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wojennej biedy Katedry Mikrobiologii Rolniczej UJ. 
Zmarł 7 listopada 1946 roku (5, 25, 24).

Profesor Nowak był postacią nietuzinkową, czło-
wiekiem który zostawił ślad w wielu istotnych dla 
nauki, kultury i społeczeństwa przedsięwzięciach. To 
właśnie dzięki jego staraniom wzniesiono budynek 
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, który do 
dnia dzisiejszego służy krakowskiej społeczności 
lekarskiej (5, 23). Zadbał o to, by wnętrze domu zo-
stało wykonane według projektów jego serdecznego 
przyjaciela Stanisława Wyspiańskiego. Wyborne wi-
traże, wspaniale zdobiona klatka schodowa, kwiatowe 
freski i meble w sali posiedzeń stanowią o kunszcie 
mistrza, który możemy nadal podziwiać. Za sprawą 
profesora Nowaka i w oparciu o jego plany rozpoczęto 
wznoszenie jednego z najnowocześniejszych w owym 
czasie budynków przeznaczonych na potrzeby badań 
naukowych – Instytutu Weterynarii i Medycyny Do-
świadczalnej. Był też jednym z animatorów budowy 
nowoczesnego gmachu Krakowskiego Towarzystwa 
Rolniczego, z którym był silnie związany i którego 
w latach 1921-1927 był wiceprezesem (5, 26). Spra-
wy polskiej wsi nigdy nie były mu obce, stąd też jego 
zaangażowanie w programy i przedsięwzięcia służące 
włościaństwu. Nie dziwi zatem jego obecność, tuż 
obok Ignacego Mościckiego i Jana Kantego Stecz-
kowskiego, w staraniach o utworzenie nowoczesnej 
wytwórni nawozów sztucznych w Jaworznie (26).

Był postacią powszechnie znaną, a to za sprawą 
znaczącego zaangażowania się w życie polityczne. 
Był wieloletnim radnym miasta Krakowa, a w latach 
1919-1922 pełnił urząd jego prezydenta. Przez parę 
miesięcy 1922 r. pełnił, z rekomendacji Wincentego 
Witosa i przy poparciu PSL-Piast stanowisko pre-
miera rządu RP (5, 25). Nowaka, który znany był ze 
swoich konserwatywnych poglądów, wysunięto jako 
człowieka nie związanego z żadnym ugrupowaniem 
politycznym, podkreślając jego zdolności tak organi-
zacyjne, jak i koncyliacyjne. Rzeczywiście, tworząc 
rząd przejściowy, zapisał się w pamięci jako człowiek 
przede wszystkim poświęcający swój czas organizowa-
niu różnych przedsięwzięć, szczególnie zaś kwestiom 
społecznym i problemom gospodarczym. Był tym, 
który zaaprobował i poparł plan budowy nowego portu 
morskiego w Gdyni (25, 26).

Poza nauką i polityką dał się poznać jako znawca 
sztuki, w tym sztuki wschodniej, szczególnie perskiej 
i arabskiej. Miał znaczącą kolekcję chińskiej porcela-
ny, którą w całości przekazał Muzeum Narodowemu 
w Krakowie (23, 26). Zamiłowany wędkarz, przez 
dwadzieścia lat, począwszy od 1926 r. aż do śmierci 
pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Stworzył plan utworzenia w Łopusznej nad 
Dunajcem stacji rybackiej, której celem byłaby reali-
zacja wieloletniego programu zarybiania rzek górskich 
gatunkami pstrąga i łososia (26).

Julian Nowak był autorem ponad 50 prac nauko-
wych, popularnonaukowych, doniesień, wspomnień 

i innych (24). Pierwsze publikacje naukowe dotyczyły 
głównie anatomii patologicznej i mikrobiologii. Po-
wstawały w pracowni profesora Tadeusza Browicza, 
słynnego krakowskiego anatomopatologa, odkrywcy 
makrofagów wątrobowych nazwanych potem komór-
kami Browicza-Kupfera. Asystentura w Zakładzie 
Anatomii Patologicznej była pierwszą pracą Nowaka 
po studiach w Krakowie i umożliwiła mu po 5-letnim 
okresie intensywnych badań uzyskanie docentury. 
„O znaczeniu gonokoków w starych plamach” to jego 
pierwsza praca naukowa, opublikowana wspólnie 
z Leonem Wachholzem, odnosząca się do zagadnień 
z zakresu medycyny sądowej (22). Wśród prac No-
waka z tego okresu znajdują się pozycje o światowym 
znaczeniu, dotyczące chorób człowieka. Do takich 
należą m.in. poszukiwania w zakresie etiopatologii 
i patogenezy błonicy, która była wówczas uważana 
przez część badaczy za zakażenie mieszane. Doszedł 
do ważnego wniosku, że w przypadku sepsy bakteryj-
nej w przebiegu błonicy czynnikiem septycznym był 
najczęściej paciorkowiec, a dużo rzadziej wspólnie wy-
stępujące maczugowce i paciorkowce (7, 9). Nie mniej 
ważne badania dotyczyły czerwonki: doprowadziły do 
odkrycia, że w Europie najczęstszą przyczyną choroby 
nie są pełzaki (Entamoeba), lecz zakażenia pałeczką 
Shigella, częste są też zakażenia mieszane (1, 2).

Nowak wniósł znaczny wkład w światowe badania 
nad etiologią skrobiawicy. Przeprowadził w tym celu 
interesujące badania, które stały się podstawą jego 
habilitacji. Wyniki badań rozstrzygnęły kilka waż-
nych kwestii. Słusznie uważał, że skrobiawica nie 
jest pierwotnym zwyrodnieniem tkanek, ale rodzajem 
nacieczenia, czyli nagromadzeniem amyloidu, przeno-
szonego drogą krwionośną (8, 13, 18). Z innych jego 
prac z zakresu medycyny człowieka należy wymienić 
m.in. opis raka pierwotnego cewki moczowej (20), 
pęknięcia aorty i tętnicy płucnej z tamponadą worka 
osierdziowego (19) oraz opracowanie dot. budowy 
i rozwoju łożyska ludzkiego (17).

Po habilitacji Julian Nowak wyjechał ponownie 
za granicę do wiodących ośrodków naukowych, aby 
poszerzyć swoją wiedzę i osobiście zapoznać się 
z nowymi metodami badawczymi oraz organizacją 
pracowni i zakładów mikrobiologicznych. Przebywał 
przez pewien czas u Bollingera w Monachium, Ernesta 
w Heidelbergu, Weingerta we Frankfurcie i u Miecz-
nikowa i Cornilla w Instytucie Pasteura w Paryżu. 
W tym czasie zmarł w Krakowie prof. A. Walentowicz, 
ówczesny kierownik Katedry Weterynarii na Wydziale 
Lekarskim UJ. Zajęcia medycyny weterynaryjnej były 
obowiązkowe dla studentów Wydziału Lekarskiego 
UJ. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż z uwagi 
na zbyt małą liczbę lekarzy weterynarii powszechne 
było, iż o jakości produktów spożywczych pochodze-
nia zwierzęcego i dopuszczaniu ich do handlu decy-
dował powiatowy lekarz medycyny. Funkcja ta wyma-
gała od kandydata znajomości zagadnień z dziedziny 
weterynarii, dlatego wiedza na temat chorób zwierząt, 
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w szczególności tych, które mogły przenosić się na 
człowieka, była niezbędna do pełnego wykształcenia 
lekarza medycyny. Rada Wydziału postanowiła zapro-
ponować tę posadę młodemu docentowi Nowakowi, 
żywo zainteresowanemu mikrobiologią lekarską. 
Nowak przyjął propozycję, ale przedtem zdecydował 
się na wyjazd do Wiedeńskiej Akademii Weterynaryj-
nej, gdzie korzystając z rządowego stypendium, miał 
studiować skróconym tokiem nauczania przez rok. 
Udało mu się w tym czasie zaliczyć wszystkie wyma-
gane egzaminy i uzyskać w 1899 r. dyplom lekarza 
weterynarii. W tym samym roku został mianowany 
profesorem nadzwyczajnym, a w 1905 r. profesorem 
zwyczajnym z zakresu weterynarii. W 1915 r. uzyskał 
tytuł profesora zwyczajnego z zakresu bakteriologii. 
Pomimo tego nieistotny dla przebiegu jego kariery 
naukowej problem nurtował profesora. Mianowicie 
Nowak nie miał doktoratu z weterynarii. W związku 
z tym postanowił, pomimo uzyskanych najwyższych 
godności naukowych, dopełnić tej ostatniej formalno-
ści. Stało się to w 1912 r. kiedy po zdaniu egzaminu 
uzyskał tytuł i uprawnienia doktora weterynarii w Aka-
demii Weterynaryjnej we Lwowie. Ówczesny jej rektor 
prof. dr Józef Szpilman skomentował wydarzenie sło-
wami, że „zapewne nieprędko będzie miała uczelnia 

sposobność egzaminowania i promowania dziekana 
Wydziału Lekarskiego” (24).

W drugim okresie swojej pracy naukowej Julian 
Nowak zajmował się głównie mikrobiologią. Wkrótce 
uznany został za jednego z czołowych uczonych nie 
tylko w Polsce, ale i Europie. Jego epokowe osiągnię-
cia dotyczą mikrobiologii zwierząt. Dzięki jednemu 
z odkryć na tym polu nazwisko polskiego uczonego 
zapisało się na trwale w historii medycyny. Chodzi 
o zakaźną chorobę, obecnie znaną pod nazwą zarazy 
płucnej bydła CBPP (pleuropneumonia contagios 
bovum), w przebiegu której dochodzi do surowiczo-
-włóknikowego zapalenia płuc i opłucnej z objawami 
utraty łaknienia, gorączką, dusznością, kaszlem i wy-
ciekiem z nozdrzy. Choroba szerzy się również wśród 
zwierząt dzikich, takich jak bawoły, renifery czy bizo-
ny (3). Kiedy w 1898 r. Nocard i Roux opublikowali 
doniesienie o wyizolowaniu zarazka odpowiedzialnego 
za zapalenie płuc i opłucnej u bydła, mikrobiolodzy 
rozpoczęli wyścig w celu zidentyfikowania tego nie-
typowego drobnoustroju (6). Nowak jako pierwszy na 
świecie w 1929 r. opisał morfologię i cykl życiowy tego 
patogenu. Nadał mu taksonomiczną nazwę Mycopla-
sma peripneumoniae (obecnie Mycoplasma mycoides). 
Uważał, że nazwa taka będzie najodpowiedniejsza dla 
zarazka, który mając wiele cech bakterii, częściowo 
przypomina grzyba, między innymi nie posiada ściany 
komórkowej i tworzy nici grzybniopodobne (4, 10, 
16). Nazwa Mycoplasma przyjęta została powszechnie 
i funkcjonuje do dzisiaj dla określenia rodzaju bakte-
rii z rodziny Mycoplasmataceae. Julian Nowak jako 
pierwszy na świecie wyodrębnił mykoplazmę jako 
zewnętrzny, samodzielny patogen, o cechach bakterii 
i grzyba oraz zmiennej morfologii w zależności od 
fazy rozwoju (10). Inne badania Nowaka dotyczyły 
choroby obecnie nazwanej zespołem zakaźnej bez-
mleczności owiec i kóz (agalactia contagiosa ovium 
et caprarum) cechującej się zapaleniem gruczołu 
mlekowego, z towarzyszącym zapaleniem stawów, 
spojówek i rogówki, rzadziej ronieniem (3). Mykopla-
zmę odpowiedzialną za zakażenie w tym przypadku 
opisał w 1931 r. W. Wróblewski (27). Badania Nowaka 
potwierdziły wyraźne podobieństwo pomiędzy pato-
genem bezmleczności a Mycoplasma peripneumoniae 
(21). Wcześniej, w 1908 r. opublikował inną cenną 
pracę, w której opisał pałeczkę Banga, odpowiedzialną 
za zakaźne ronienie bydła oraz przedstawił udosko-
naloną przez siebie metodę jej izolowania z materiału 
zakaźnego (15).

Ukoronowaniem jego pracy na polu mikrobiologii 
było wydanie ogromnego, 2-tomowego atlasu mikro-
biologicznego zawierającego opisy i mikrofotografie 
wszystkich znanych ówcześnie nauce mikroorgani-
zmów. Atlas wydano w języku niemieckim w Jenie, 
w 1927 r. – pierwszy tom i w 1930 r. – tom drugi 
(10). W atlasie Mycoplasma peripneumoniae opisa-
na jest w drugim tomie pt. „Grzyby i pierwotniaki”. 
Metody badawcze, którymi dysponował, nie pozwa-

Tafel 116: Erreger der infektiösen Lungenseuche der Rinder 
– Mycoplasma Peripneumoniae contagiosae bovis. Patogen 
zakaźnej choroby płuc bydła (skan pochodzi z atlasu mikro-
biologicznego Juliana Nowaka: Documenta Microbiologica, 
część II: Pilze und Protozoen. Jena 1930)



Med. Weter. 2014, 70 (7)446

lały na jednoznaczne zaszeregowanie patogenu do 
bakterii.

Spośród wielu innych publikacji naukowych Nowa-
ka należy wymienić jeszcze pracę o wpływie jadów 
węży i skorpionów na tkanki i narządy (12) oraz o etio-
logii hemoglobinemii u koni (11). Równie ważna jak 
naukowa była działalność dydaktyczna profesora. No-
wak był propagatorem idei ścisłej współpracy medy-
cyny z weterynarią. Uważał za właściwe, aby Instytut 
Weterynaryjny składał się z dwóch katedr: weterynarii 
i mikrobiologii lekarskiej. „[…] gdyż nie ma między 
nimi żadnej różnicy naukowej, a nawet metody bada-
nia są takie same.” (14, 24). Prace rozpoczął w bardzo 
trudnych warunkach. Katedra i Zakład Weterynarii UJ 
mieściły się w kilku wynajętych pokojach przy ulicy 
Kopernika, w kompleksie klinik uniwersyteckich, co 
było i tak niezwykłym udogodnieniem w porównaniu 
do czasów studenckich Nowaka, gdy zajmowały jeden 
pokój będący zarazem pracownią i salą wykładową. 
Nowak zorganizował tutaj pracownię bakteriologiczną, 
gdyż podstawowym problemem badawczym Zakładu 
były choroby zakaźne zwierząt domowych. Wkrótce 
do wykładów z weterynarii na Wydziale Lekarskim 
UJ, dołączyły wykłady w nowo powstałym Studium 
Rolniczym UJ, które następnie przemianowano na Wy-
dział Rolniczy UJ. Zakład weterynarii wraz z katedrą 
przeniesiono na ul. Św. Jana, gdzie obok pracowni 
znajdowały się także tzw. ubikacje, w których trzy-
mano duże zwierzęta gospodarskie do doświadczeń. 
W miarę przybywania lekarzy weterynarii, wykłady 
z zakresu weterynarii dla studentów Wydziału Le-
karskiego zostały zniesione. W ich miejsce Nowak 
wprowadził wykłady z mikrobiologii. Studentom 
rolnictwa wykładał zaś weterynarię i higienę zwierząt 
domowych, co miało istotne znaczenie dla hodowli 
(14). Nowak postanowił stworzyć nowy zakład, na 
tyle duży by mógł sprostać wymogom czasu. Miały 
się w nim znajdować pracownie do ćwiczeń z bak-
teriologii oraz obszerne pomieszczenia dla dużej 
grupy zwierząt gospodarskich. Dodatkowym atutem 
takiego rozwiązania byłaby możliwość praktycznego 
nauczania bakteriologii. Plany stworzył sam. Po wielu 
staraniach udało mu się wcielić swój zamiar w życie. 
W ten sposób w 1914 r. oddano do użytku nowoczesny 
budynek Zakładu Weterynaryjnego w Krakowie przy 
ul. Czystej, który do dziś służy celom krakowskiej mi-
krobiologii. Dwupiętrowy gmach z dwiema klatkami 
schodowymi, windami, salą sekcyjną i operacyjną dla 
dużych zwierząt był jednym z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w Europie. W czasie I wojny 
światowej budynek zarekwirowało wojsko, lecz po 
odzyskaniu niepodległości Julian Nowak odzyskał go 
dla swoich celów. Powstały tutaj Instytut Weterynarii 
i Medycyny Doświadczalnej był bardzo wysoko oce-
niany przez specjalistów (14). Wkrótce przy Instytucie 
powstał Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek Wete-
rynaryjnych. Produkowano tam szczepionki przeciwko 
chorobom zakaźnym zwierząt domowych, przede 

wszystkim surowicę i szczepionkę przeciwróżycową, 
a także maleinę i tuberkulinę. Wkrótce Zakład stał się 
samowystarczalny. Z uzyskanych przychodów No-
wak wyposażył Instytut w sprzęt laboratoryjny, który 
pozwolił mu osiągnąć poziom badawczo-naukowy 
zbliżony do Instytutu Pasteura w Paryżu. Pomimo że 
produkty sprzedawane przez Zakład były wielokrotnie 
tańsze od zagranicznych, a jakością im nie ustępowały, 
fakt zarobkowania przez Instytut przysporzył Nowa-
kowi wiele kłopotów ze strony Ministerstwa Skarbu.

Ukoronowaniem dzieła jego życia miało być połą-
czenie weterynarii z medycyną człowieka w jednym 
instytucie, mającym pełnić funkcje czysto naukowe 
i służyć do badań nad chorobami zakaźnymi ludzi 
i zwierząt. Uważał takie rozwiązanie za najlepsze, 
upatrując sukcesu we wszechstronności naukowej 
instytutu. Niestety, tych ostatnich planów nie udało się 
Nowakowi zrealizować, ponieważ po jego przejściu na 
emeryturę przestała istnieć Katedra Weterynarii przy 
Wydziale Lekarskim i zniknął formalnie Instytut Wete-
rynaryjny. Pozostał gmach w tych warunkach za duży 
na jeden zakład. Stajnie, sale sekcyjne i ćwiczeniowe 
zaadaptowano do innego użytku. Nowak prowadził 
jednak nadal produkcję szczepionek i surowic w pry-
watnym zakładzie, w którym zorganizował pracownię 
bakteriologiczną i serologiczną, przeznaczoną do 
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badań naukowych i celów produkcyjnych (14). Swój 
kompletnie zniszczony w czasie II wojny światowej 
zakład produkcji szczepionek weterynaryjnych i me-
dycznych „Sero” odbudował własnymi środkami (14, 
24). W uznaniu zasług na polu weterynarii został po-
wołany do Międzynarodowej Komisji Ekspertów Ligi 
Narodów do spraw opracowania międzynarodowej 
konwencji weterynaryjnej. Był również członkiem ko-
respondentem Poznańskiego TPN, członkiem Conseil 
International des Epizooties w Paryżu i Francuskiej 
Akademii Weterynaryjnej (25).

Julian Nowak zmarł tuż po wojnie, w listopadzie 
1946 r. w Krakowie. Odszedł wybitny naukowiec, 
lekarz medycyny i weterynarii, polityk, działacz 
społeczny, znawca sztuki. We wspomnieniach o nim 
czytamy, że był człowiekiem o „[…] wybitnej energii 
i inicjatywie, o szerokim zakresie zainteresowań i dzia-
łalności. Był jednym z tak dziś rzadkich wzorów uczo-
nego, który jest znakomitością w swej specjalności, 
a któremu ta specjalność nie wystarcza i który poznał 
i interesuje się innymi dziedzinami kulturalnymi […] 
skromny, miły w obejściu. Do podwładnych odnosił się 
z jednakową życzliwością. Był dowcipny i zawsze pe-
łen optymizmu, a w chwilach najcięższych dla państwa 
nigdy nie tracił wiary w zmianę stosunków i swoim 
optymizmem podtrzymywał na duchu toczenie” (24).
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