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JA D W IG A  B R Z E Z IŃ SK A

Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) — profesor 
farmakognozji Uniwersytetu w Wilnie, a po wojnie 
w Łodzi, utalentowany rysownik roślin i preparatów 
farmakognostycznych

Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) — Professor of Pharmacognosy 
of the University in Vilnius, and After the War in Łódź, Talented Drawer 
of Plants and Pharmacognostic specimen

Zespół Sekcji Historii Farm acji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Streszczenie
Dorobek naukowy i działalność społeczna prof. dr. Jana 
Kazimierza Muszyńskiego była przedmiotem dysertacji 
doktorskiej Danieli Kaszczyk-Grodzickiej oraz licznych 
publikacji innych autorów. Jednak wśród szeregu uzdol
nień tego znakomitego uczonego pominięto jego wielki 
talent rysowniczy. Był on szczególnie cenny w  tamtych 
czasach, gdy nie było jeszcze możliwości fotografowania 
obrazu z mikroskopu. Jan M uszyński ilustrował publi
kacje naukowe M ikołaja Kuźniecow a, prof. botaniki 
i dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w  D o
rpacie, który w  związku z jego talentem rysowniczym  
zatrudnił go w  charakterze asystenta, jeszcze zanim  Jan 
M uszyński ukończył studia farm acji na Uniwersytecie 
w  D orpacie z dyplomem prowizora. Dziełem Jana M u
szyńskiego jest także Atlas farm akognostyczny dla stu
dentów i aptekarzy, wydany w  Warszawie w  1923 r., który 
obejmuje liczne rysunki przekrojów mikroskopowych 
roślin lekarskich.

Summary
The scientific output and social activity o f professor doc
tor Jan Kazimierz Muszyński was an object o f the doctor 
dissertation o f Daniela Kaszczyk-Grodzicka and numer
ous publications o f other authors. However, among the 
long list o f the talents o f that outstanding scientists his 
great talent as a drawer was omitted. It was especially 
recognized at those times, when there was no possibility 
to take pictures o f microscope images. Jan Muszyński 
used to illustrate the scientific publications o f Mikołaj 
Kuźniecow, the professor o f botany and the director o f the 
Botanic Garden o f University o f Dorpata, who employed 
Jan Muszyński as an assistant, because o f his drawing 
talent, even before his graduation from  the faculty o f 
pharm acy o f the University in Dorpata with the diploma 
o f a commissioner. Jan Muszyński was also an author 
o f Pharmacognostic atlas for students and pharmacists 
published in Warsaw in 1923 year, which includes lots of 
his drawings o f microscope sections o f curative plants.

Słowa kluczowe: Uniwersytet Dorpat, Wilno, Łódź Keywords: Univercity o f Dorpat, Vinius, Łódź
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Mag. Farm. JAN MUSZYŃSKI
Z AST. PROF. FARMAKO GKN OZ JI UNIW. STEFANA BATOREGO W WILNIE.

ATLAS
FARMAKOGNOSTYCZNY
DLA STUDENTÓW FARM ACJI i A PTEKA RZY.

WARSZAWA 1923.

f i g .  1. Atlas farmakognostyczny Jana Muszyńskiego

Prof. Jan Muszyński, wybitny naukowiec-farmakogno- 
sta, botanik, zielarz, dyrektor Zakładu Farm akognozji 
i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w  W ilnie, a po 
wojnie od 1945 r. w  Łodzi, w niósł ogrom ny wkład do 
nauki polskiej. Był też niezwykle aktywnym działaczem 
społecznym  w  organizacjach akadem ickich i nauko
wych o wielkiej charyzm ie oddziaływania na innych. 
Jego osobie, działalności i osiągnięciom  naukow ym  
poświęcona została dysertacja doktorska Danieli Kasz- 
czyk-Grodzickiej, a także wiele artykułów jej i innych 
autorów [1]. Ogromnie utalentowany i aktywny twórczo 
J. Muszyński, pozostawił trw ały ślad w  dorobku polskiej 
nauki farmaceutycznej, a także zainspirował innych do 
twórczego działania. O dorobku naukowym prof. dr. Jana 
Muszyńskiego ukazało się ostatnio obszerne doniesienie 
Katarzyny Hanisz z Łódzkiego Ośrodka Naukowego [2].

Był dorpatczykiem, czyli jednym  z licznych Polaków, 
którzy szczycili się tym, że swoje wykształcenie akade
mickie uzyskali w  A lm a Mater Dorpatensis w  okresie 
zaborów [3]. Założony w  1802 r. przez cara Aleksandra 
I Uniwersytet w  Dorpacie był pierwszym nowoczesnym 
uniwersytetem w  carskiej Rosji. Uczelnia ta do 1893 r. po
siadała charakter niemiecki, ponieważ na wykładowców 
zapraszano wybitnych naukowców niemieckich, oferując 
im świetne warunki badawcze i finansowe. Dzięki temu

N2 28.

Cannabis sativa L.
(Herba et fructus Cannabis).

1. Kwiat żeński. 2. Kwiat męski. 3. Podł. prz. owocu*
4. Poprzeczny przekrój owocu.
5. Bud. mikr. owocni.
6. Bud. mikr. poprz. przekr. liścia.
7. Brzegiłuski.kwiatowej (pow.).

f i g .  2. Konopie siewne. Źródło: Jan Muszyński: Atlas farmako
gnostyczny dla studentów farmacji i aptekarzy. Warszawa 1923. 
(rys. Jan Muszyński)

uzyskała szybko wysoką rangę nowoczesnego uniwer
sytetu, to znaczy nie tylko zakładu kształcenia wysokiej 
klasy specjalistów, ale także wiodącego centrum badań 
i odkryć naukowych. Hojne dotacje państwowe um oż
liw iły wyposażenie ośrodka w  nowoczesną aparaturę, 
laboratoria i dostęp do światowej literatury naukowej [4].

Uczelnia w  Dorpacie, funkcjonująca w  m ałym  m ia
steczku, liczącym początkowo ok. 4 tys. mieszkańców, 
położona na uboczu wielkomiejskiego ruchu, rozrywki 
i polityki, stała się ośrodkiem myśli naukowej i swobód 
akademickich. Stopniowe ograniczanie tych swobód oraz 
rusyfikacja uczelni w  1893 r. m iały wprawdzie znaczenie 
przełomowe dla uniwersytetu, ale nie obniżyły jego ran
gi. Pod koniec X IX  w. Rosja miała już wielu uczonych, 
nieustępujących wiedzą i zdolnościam i zagranicznym
[5]. Uniwersytet w  Dorpacie cieszył się popularnością 
wśród polskich studentów, ponieważ przyjmował osoby 
relegowane z innych uczelni za działalność polityczną

[6].
Gdy młody, wszechstronnie uzdolniony Jan M uszyń

ski przybył we wrześniu 1907 r. wraz z innymi kolegami 
farm aceutam i z W arszawy na studia do Dorpatu, nie 
m yślał początkowo o karierze naukowej. Był bowiem  
zafascynowany ideami socjalizmu i marzył o założeniu 
w  Dorpacie akademickiej organizacji lewicowej wśród
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studentów farmacji. Wcześniej w  Warszawie, pracując 
w  aptece, utworzył tajną organizację pod nazwą Inteli
genckie Koło Farmaceutów PPS, które wspierało grupę 
bojowo-spiskową PPS, przygotowując w aptekach mate
riały wybuchowe. W  sierpniu 1905 r. został aresztowany 
i osadzony w  X  Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Dzięki 
interwencji finansowej udało mu się w  listopadzie 1905 r. 
opuścić więzienie. Pozostawał jednak pod nadzorem 
policji i z zakazem należenia do jakiejkolwiek organizacji
[7]. Swe marzenia o założeniu lewicowej organizacji aka
demickiej w  Dorpacie zrealizował i kierował nią przez 
cały czas swego tam pobytu, choć nigdy oficjalnie nie 
figurował jako jej prezes czy członek Lechicji [8].

Na uniwersytecie w  Dorpacie Jan Muszyński znalazł 
warunki dla rozwoju swych zainteresowań przyrodni
czych. Już jako uczeń aptekarski w  Warszawie uzyskał 
nagrodę Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutyczne
go za pracę o leczniczych surowcach roślinnych rodziny 
Solanaceae [9]. Materiał naukowy podczas studiów przy
swajał z łatwością. Był w  grupie najzdolniejszych studen
tów swego rocznika. Po dwóch latach nauki w  1909 r. 
uzyskał dyplom prowizora z odznaczeniem [10].

Już w  czasie studiów zwrócił na siebie uwagę w ykła
dowców. Szczególnie prof. botaniki i dyrektora Ogrodu 
Botanicznego, M ikołaja Kuźniecowa (1865-1932). Był to 
fanatyk nauki, o dużym dorobku twórczym, a równocze
śnie bardzo życzliwy swoim studentom [11]. Zachwycił 
się artystycznymi rysunkam i roślin wykonanym i przez 
Jana M uszyńskiego. W  owym  czasie nie było jeszcze 
możliwości fotografowania obrazów przekrojów, np. ło 
dyg roślin, widzianych pod mikroskopem. Trzeba było 
to rysować odręcznie, patrząc na budowę tkanek roślin
nych przez mikroskop. Otóż rysunki Jana Muszyńskiego 
były tak piękne i wierne, jakby powiększone aparatem 
fotograficznym. Prof. M. Kuźniecow potrzebował takich 
rysunków do ilustracji swoich opracowań naukowych. 
Zaangażował przeto Jana Muszyńskiego niezwłocznie 
do O grodu Botanicznego jako asystenta. Początkowo 
był to etat pom ocnika ogrodnika, ale faktyczne zajęcie 
Jana Muszyńskiego polegało na ilustrowaniu przekrojów 
i roślin do publikacji profesora. Trzeba jednak podkre
ślić, że prof. M. Kuźniecow postępował bardzo uczciwie. 
Każdy opublikowany rysunek zawierał inform ację, że 
jego autorem był Jan Muszyński.

Na publikację prof. M. Kuźniecowa z 1908 r., w  któ
rej zamieszczone zostały dwie tablice rysunków  Jana 
Muszyńskiego, który w  latach 1907-1909 był studentem 
Uniwersytetu w Dorpacie, natrafiłam w Archiwum  Uni
wersytetu w  teczce Jana Muszyńskiego, już jako pracow
nika Uniwersytetu w  Dorpacie [12].

Tak zdolności rysunkowe ukierunkow ały los Jana 
Muszyńskiego na karierę naukową. Uczył się pracy ba-

Polygonum Hydropiper L.
(Herba Hydropiperis).

1. Wierzchołek rośliny. 2. Bud. mikr. liścia z powierz
3. Po w. ząbek z brzegu liścia.
4. Budowa mikrosk. liścia (prz. poprz.).
5. Budowa mikrosk. łodygi (prz. poprz.).

f i g .  4. Rdest ostrogorzki. Źródło: Jan Muszyński: Atlas farma- 
kognostyczny dla studentów farmacji i aptekarzy. Warszawa 1923. 
(rys. Jan Muszyński)

M  87.

Myrystica fragrans Houtt.
(Semen Myristicae, Macis).

Owoc, 2. Przekrój podł. nasienia z osnowką.
Bud. mikr. osnowki (Macis). 4. Bud. mikr. nasienia.

f i g .  5. Muszkatołowiec korzenny. Źródło: Jan Muszyński: Atlas 
farmakognostyczny dla studentów farmacji i aptekarzy. Warszawa 
1923. (rys. Jan Muszyński)

dawczej od swego mistrza, zapałał jego entuzjazmem do 
wiedzy naukowej. Rozpoczął pracę naukową z botaniki. 
Ale zajęcia służbowe zabierały mu mnóstwo czasu, a wie
czory poświęcał na spotkania z kolegami w  klubie Lechi
cji. Dokończeniu pracy magisterskiej w  1914 r. przeszko
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f i g .  6. Jan K. Muszyński (Dorpat, ok. 1909 roku). Ze zbiorów 
Danieli Grodzickiej

dziła wojna i mobilizacja do wojska. Dzięki interwencji 
prof. Kuźniecowa udało się Janowi M uszyńskiemu opu
ścić jednostkę wojskową i objąć stanowisko kierownika 
Stacji Doświadczalnej w  Suchumi. Swą pracę naukową 
sfinalizował dopiero w  1917 r., bo prof. Kuźniecow też 
opuścił tymczasem Uniwersytet w  Dorpacie [13].

Po powrocie do kraju w  1920 r. Jan Muszyński został 
powołany na stanowisko profesora farm akognozji na 
uniwersytecie w  Wilnie oraz dyrektora Ogrodu Botanicz
nego tegoż uniwersytetu. Tam rozwinął swą działalność 
naukową i społeczną. Założył akademickie stowarzysze
nie Lechia, którego był opiekunem. Zainspirował zało
żenie pierwszego polskiego stowarzyszenia naukowego 
Lechicja. Był pierwszym prezesem Polskiego Towarzy
stwa Farmaceutycznego [14].

Brak podręczników dla studentów skłonił go zaraz do 
przygotowania takiego podręcznika do farm akognozji 
oraz Atlasu farm akognostycznego. Atlas farm akogno
styczny dla studentów farm acji i aptekarzy, który został 
wydany w  Warszawie w  1923 r. i miał dwa dalsze wydania, 
jest cudem kunsztu rysunkowego Jana Muszyńskiego 
[15]. Zadziw ia piękno zam ieszczonych tam ilustracji 
i ich wielka liczba. Ten niezwykły skarb naszego dorob
ku naukowego i kulturowego wart jest przypomnienia 
i podziwu dla jego twórcy.

Prof. Jan M uszyński był nie tylko uzdolniony arty
stycznie, ale posiadał też niezwykle wszechstronną wie-

f i g .  7. Jan Muszyński w wojsku (ok. 1914 roku). Ze zbiorów Da
nieli Grodzickiej

dzę. Świadczy o tym fragment wspom nień m gr farm. 
Jadwigi Busse z Żyrardow a, który pragnę przytoczyć 
na zakończenie. Otóż wkrótce po zakończeniu wojny 
w  1945 r. była ona jedną z 16 studentek III roku na W y
dziale Farmaceutycznym w  Łodzi, którego organizato
rem i dziekanem był prof. Jan Muszyński. W spom ina 
ona: „Nie mieliśmy żadnych podręczników, a od rana do 
prawie nocy na każde »danie« był prof. Jan Muszyński, 
czyli po prostu »Mucha«” [16].
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