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PRACA POGLĄDOWA

Lekcje anatomii w obrazach mistrzów 
holenderskich epoki Renesansu

 
Anatomy lessons in the paintings by the Dutch artists 

of the Renaissance

Katarzyna Wilemska1, Małgorzata Kidzińska1, Marek Kucharzewski2 

S T R E S Z C Z E N I E

Od wielu stuleci malarze interesowali się tematyką medyczną. Do naszych 
czasów zachowało się wiele dzieł sztuki, które wzbogacają naszą wiedzę 
o lekarzach z minionych wieków. W epoce renesansu rozpoczął się buj-
ny rozkwit malarstwa rodzajowego, który zapoczątkowali Holendrzy. Do 
częstych tematów malarskich sławnych mistrzów należały m.in. sceny ro-
dzajowe przedstawiające zabiegi chirurgiczne czy sekcje. W pracy zostały 
omówione obrazy przedstawiające lekcje anatomii Pietersza, Pickenoya, 
van Miervelda, Rembrandta, van Necka. Analizując te dzieła wiele może-
my się dowiedzieć o żyjących wówczas lekarzach.

A B S T RACT

Needless to say, medical topics have always aroused a great interest among 
various artists. What is more, a great number of art works has been pre-
served, which undoubtedly contributes to the enrichment of our know-
ledge about doctors working in the previous centuries. Moreover, in the 
Renaissance, one could easily notice the thriving development of pain-
tings, presenting ordinary scenes from everyday life, which was started 
mainly by the Dutch. Furthermore, among frequent topics undertaken by 
famous artists we can diff erentiate the ones that presented surgeries and 
autopsies. In the given article we will discuss the paintings presenting the 
anatomy lessons by Pietersz, Pickenoy, van Mierveld, Rembrandt, and van 
Neck, since the analysis of given works provides a great source of informa-
tion about the doctors living in these times.
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W XVI wieku w Europie rozwinęły się i roz-
powszechniły publiczne lekcje anatomii, pod 
koniec tego wieku były one wykonywane 
w wielu medycznych centrach Europy. W 1555 r. 
Bractwo Chirurgów w Amsterdamie otrzyma-
ło przywilej wykonania każdego roku sekcji 
ciała straconego mężczyzny – kryminalisty 
w celu nauczania anatomii. Aż do drugiej po-
łowy XVII wieku nie zezwalano na publiczne 
sekcje kobiet. Rozporządzenie władz Bractwa 
z 1606 r. szczegółowo opisywało sposób prze-
prowadzenia sekcji. Mistrz – chirurg, który 
wykonywał sekcję, nazywał się Praelector, czy-
li czytelnik anatomii. Był on wybierany przez 
władze miasta spośród wykwalifi kowanych 
lekarzy, którzy mogli nauczać chirurgii, os-
teologii czy fi zjologii. Czytelnik anatomii był 
osobą dobrze znaną, uczestniczącą w życiu 
społecznym Amsterdamu. Bardzo często był 
jednocześnie burmistrzem miasta. 

Publiczne pokazy anatomiczne były wykony-
wane przez Praelectora i organizowane przez 
Bractwo Chirurgów raz w roku. Zwykle lekcja 
mogła trwać dłużej niż jeden dzień, dlatego 
przeprowadzano je zimą, aby zwłoki mogły 
być przechowywane w niskich temperaturach. 
Pomieszczenie, zwane anatomicznym teatrem, 
w którym wykonywano pokazy, mogło po-
mieścić 200–300 osób (fot. 1). W Amsterda-
mie teatr taki powstał w 1550 r. Na widowni 
zasiadali członkowie cechu, pracownicy ma-
gistratu, władze miasta oraz jego mieszkańcy. 
Osoby uczestniczące płaciły za udział w poka-
zie [1,2,3].
Książka lekcji anatomii Bractwa Chirurgów, 
która znajduje się w Muzeum Historycznym 
w Amsterdamie, zawiera wykaz publicznych 
pokazów przeprowadzonych w latach 1631–
–1731 [4]. Celem publicznych lekcji anatomii 
było początkowo nauczanie tego przedmiotu, 
chociaż pod koniec XVII wieku stały się one 
dla mieszkańców stolicy Holandii popularny-
mi wydarzeniami, które nawet kończyły się 
bankietem i paradą Bractwa Chirurgów z po-
chodniami. 
Tradycją stało się portretowanie chirurgów 
w czasie sekcji wykonywanej przez Praelecto-
ra. Za portret nie płacił tylko wykonujący sek-
cję. Kolekcja obrazów Bractwa Chirurgów jest 
unikalna i znajduje się w Muzeum Historycz-
nym w Amsterdamie [1,3].
Pierwszym obrazem przedstawiającym pub-
liczną sekcję jest Lekcja anatomii Dr Sebastiae-
na Egbertza de Vrij’s, namalowany przez Aerta 
Pietersza w 1603 roku (fot. 2). Chirurg ten był 
burmistrzem Amsterdamu. W centrum obrazu 
widzimy zwłoki, a po ich lewej stronie siedzi 

Fot. 1. Teatr anatomiczny zbudowany w Amsterdamie w 1550 r.

Photo. 1. The anatomical theatre built in 1550 in Amsterdam.

Fot. 2. Obraz Lekcja anatomii Dr Sebastiaena Egbertza, ukończony przez Aerta Pietersza w 1603 r.

Photo. 2. Dr Sebastiaena Egbertz’s Lesson of anatomy painted by Aert Pietersz in 1603 r.
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Praelector, otoczony 29 chirurgami, których 
szkolił. Zostali tu namalowani m.in. doktorzy 
Claus Claesz, Kist de Jonie, Cornelius Bartho-
lo, Barent Beenes, Jan Laurentsz, Jacob Corne-
lisz, Coenraet Andriesz i Cornelius de Vries. 
Należy zaznaczyć, że jest to obraz, ukazujący 
największą liczbę chirurgów uczestniczących 
w pokazie. Malarz zaczął malować Lekcję 
anatomii w 1601 r. i ukończył ją po 2 latach, 
w tym czasie pięciu uwiecznionych na obrazie 
chirurgów zmarło [1].
Cornelius de Graff , znany także jako Nicolaes 
Eliaszoon Pickenoy, namalował w 1619 r. 
Lekcję osteologii dr Sebastiaena Egbertza de 
Vrij’s (fot. 3). Na obrazie tym widzimy na 
pierwszym planie chirurga z uniesioną ręką, 
otoczonego przez pięciu uczniów oglądających 
ludzki szkielet [5].
      złodzieja Adriana Adriaarsza, znanego także 

jako Arist Krist [2,7]. 
     

Fot. 3. Obraz Lekcja osteologii Dr Sebastiaena Egbertza, na-
malowany przez Pickenoya w 1619 r.

Photo. 3. Dr Sebastiaena Egbertz’s Lesson of osteology painted by 
Pickenoy in 1619.

W 1620 r. Pieter van Mierveld namalował 
obraz Lekcja anatomii dr Willem van der Meer 
(fot. 4). W centrum obrazu widzimy otoczo-
nego 18 chirurgami praelectora, trzymającego 
na prawej ręce skalpel, przed nim leżą zwłoki. 
Jest to drugi obraz z tak liczną grupą osób [1].
Najsłynniejszym obrazem przedstawiającym 
sekcję zwłok jest Lekcja anatomii Dr Nicolasa 
Tulpa, namalowana przez Rembrandta w 1632 r. 
(fot. 5). Dr Nicolas Tulp urodził się w 1593 r. 
jako Claes Pietersz. Studiował medycynę 
na Uniwersytecie w Leiden. Był burmistrzem 
Amsterdamu [6]. Został wybrany na praelec-
tora anatomii Bractwa Chirurgów w 1628 r. 
i funkcję tę sprawował do 1653 r. Swoją pub-
liczną lekcję anatomii wykonał 31 stycznia 
1632 r. na zwłokach 28-letniego straconego 

Fot. 4. Obraz Lekcja anatomii dr Willem van der Meer, namalowany 
przez van Miereveld w 1620 r.

Photo. 4. Dr Willem van der Meer’s Lesson of anatomy painted by 
Pieter van Miereveld in 1620.

Fot. 5. Obraz Lekcja anatomii dr Tulpa, namalowany przez Rem-
brandta w 1632 r.

Photo. 5. Dr Tulp’s Lesson of anatomy painted by Rembrandt in 
1632.

Obraz ma rewolucyjną – w porównaniu 
z innymi dziełami o tej tematyce – kompo-
zycję. W centrum znajdują się zwłoki, po le-
wej stronie widać publiczność, podczas gdy 
dr Tulp jest sam po stronie prawej. Rembrandt 
dostosował światło do tematyki, ostrożnie 
podświetlając każdą twarz. Malarz uwypukla 
przepaść między zmarłym a osobami żywymi 
– chirurdzy mają twarze jasne, zmarły odwrot-
nie – twarz zacienioną i jasny korpus. Światło 
wokół zwłok stopniowo zanika. Ta konforma-
cja wskazuje na fi zyczną, duchową i moralną 
rozbieżność, która jest jednym z głównych 
wątków tego obrazu. Kompozycja oraz wza-
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jemne oddziaływania światła i cienia wzmac-
niają wrażenie zachęty do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu. Artysta – co także różni ten obraz 
od lekcji anatomii namalowanych przez in-
nych – uchwycił pewną dynamikę wydarzenia: 
Prealector jest aktualnie zajęty sekcją. Księga 
widoczna u stóp nieboszczyka to „biblia” ana-
tomii człowieka De humani corporis fanrica 
(O strukturze ciała ludzkiego) autorstwa Andre-
sa Vesaliusa, renesansowego ojca tej nauki. Inni 
namalowani chirurdzy nie są tylko biernymi 
statystami, lecz uczestniczą w sekcji [7,8,9,10]: 
w tle widać dr Hartmansa trzymającego w ręce 
kartkę papieru, na której są napisane nazwi-
ska pozostałych chirurgów (fot. 6). Czarny ka-
pelusz z rondem na głowie dr Tulpa dowodzi 
jego wysokiej pozycji społecznej [2].
       

Fot. 6. Fragment obrazu Rembrandta przedstawiający listę 
chirurgów.

Photo. 6. An extract of Rembrandt’s painting illustrating a list of 
surgeons.

Od lewej strony stoją dr Jacob Koolvelt, dr 
Adrian Slabbraen i dr Frans van Loenen. Dr 
Matthis Calkoen to chirurg z poziomym koł-
nierzykiem, stojący przy dr Tulpie i wpatrzony 
w jego lewą rękę. Za nim stoi dr Jacob Block 
także patrzący w kierunku ręki dr Tulpa, pod-
czas gdy dr Jacob de Wit patrzy na przedramię 
preparatu anatomicznego (fot. 7) [2]. 
Dokładna analiza obrazu wskazuje, że począt-
kowo lewe ramię zmarłego kończyło się na 
kikucie, a namalowane przedramię jest prawe 
(fot. 8). Analiza rentgenowska obrazu potwier-
dziła, że Rembrandt domalował prawe przed-
ramię innej osoby, a nie złodzieja. Jest możli-
we, że Aris Krist był wcześniej ukarany i miał 
amputowane lewe przedramię [2,8,11,12]. 

Dlaczego Rembrandt namalował to przedra-
mię, i to prawe zamiast lewego, na ciele kry-
minalisty – nie wiadomo. Możemy się domy-
ślać, że chciał ukazać dr Tulpa pokazującego 
jakiś element w preparacie anatomicznym. 
Prealector trzyma w kleszczykach mięsień 
zginacz palca powierzchowny. Gest lewej ręki 
dr Tulpa jest także intrygujący. Palce są zgięte 
w stawach międzypaliczkowych do 90 stopni 
(fot. 8). To nie jest gest mężczyzny mówiące-
go. On pociąga kleszczykiem mięsień zginacz 

Fot. 7. Fragment obrazu Rembrandta przedstawiający dr. Blocka 
i dr. Wita.

Photo. 7. An extract of Rembrandt’s painting illustrating dr Block 
i dr Wit.

Fot. 8. Fragment obrazu Rembrandta przedstawiający „drugie” 
prawe przedramię.

Photo. 8. An extract of Rembrandt’s painting illustrating ‘the sec-
ond’ right forearm.
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palca powierzchowny, pokazując zgięcie pal-
ca w stawach międzypaliczkowych preparatu 
anatomicznego. Interpretację taką wzmacnia 
kierunek spojrzenia chirurgów: dr Wit patrzy 
na rękę zwłok, podczas gdy Calkoen patrzy na 
lewą rękę Tulpa i odtwarza podobny ruch swo-
ją lewą ręką [2,11,12].
Jan van Neck namalował obraz Lekcja anato-
mii dr Frederika Ruyscha w 1638 r. Dr Ruysch 
był również burmistrzem Amsterdamu. Jest to 
jedyny obraz przedstawiający sekcję dziecka 
(fot. 9). Na obrazie widzimy praelectora, który 
trzyma w ręce pępowinę zmarłego noworodka, 
a przed ciałem znajduje się łożysko. W prawej 
części obrazu widzimy 12-letniego syna chi-
rurga, Hendrika Ruyscha, który w ręce trzyma 
szkielet noworodka [13].

Fot. 9. Obraz Lekcja anatomii Dr Frederika Ruyscha, namalowany 
przez Jana van Necka w 1638 r.

Photo. 9. Dr Frederik Ruyscha’s Lesson of anatomy painted by Jana 
van Neck in 1638.

Fot. 10. Obraz Lekcja anatomii dr Joana Deymana, namalowany 
przez Rembrandta w 1656 r.
Photo. 10. Dr Joan Deyman’s Lesson of anatomy painted by Rem-
brandt in 1656.

W 1656 r. Rembrandt namalował drugi obraz 
z motywem sekcji zwłok, znany jako Lekcja 
anatomii dr Deymana (fot. 10). Doktor Joan 
Deyman wykonał swoją pierwszą sekcję 28 
stycznia 1656 r. na straconym dzień wcześ-
niej złodzieju, który nazywał się Joris Fon-
teijn, a znany był jako Czarny Jan. Niestety, 
8 października 1723 r. obraz uległ zniszczeniu 
w pożarze, do naszych czasów zachowała się 
tylko środkowa część płótna. Widać w niej, 
że dr Deyman wyciął już żołądek i część jelita 
i usuwa oponę twardą mózgowia. Jego asy-
stent, Gysbrecht Matthijsz Calcoen, trzyma 
odciętą część czaszki [14,15,16].
Omówione tu pokrótce wspaniałe arcydzieła 
malarstwa, wzbogacają naszą wiedzę o leka-
rzach żyjących w XVII wieku oraz o ówczes-
nych lekcjach anatomii.
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