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Goya, cauchemar plein de choses inconnues, 

De fœtus qu’on fait cuire au milieu des sabbats, 

De vieilles au miroir et d’enfants toutes nues,  

Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas; 
Charles Baudelaire: Les phares  

 

 

1. Úvod   

Francisco José Goya y Lucientes patří bezesporu mezi nejvýznamnější představitele 

španělské kultury. Přitažlivost jeho bohaté tvorby pramení z propojování dlouholetých 

kulturních a lidových tradic s novými, pokrokovými idejemi osvícenství. Ty ovlivnily 

nejen umělcův názor na stav a fungování společnosti, ale i jeho umělecké směřování. Ač 

by se zdálo, že tradice a pokrok jsou v přímém rozporu, španělské osvícenské hnutí si je 

vědomo jejich síly a zakořeněnosti, a proto staví své teze na spojení svébytného dědictví 

předchozích generací, víry, nikoliv však fanatismu, s novými myšlenkami o svobodě 

jedince a spravedlivé společnosti.  

Španělsko bylo v druhé polovině 18. století jednou z nejzaostalejších zemí Evropy, 

zemědělství nevzkvétalo a průmyslová výroba prakticky neexistovala. Příjmy z kolonií 

sotva stačily na financování života šlechty a církve, které tvořily až dvě třetiny celkového 

počtu obyvatelstva. Přepych šlechtických sídel a nákladná výzdoba svatostánků ostře 

kontrastovaly s bídou lidu. Ten byl udržován ve sladké nevědomosti, ve víře 

v nadpřirozené síly a v pověry, neboť tak byl pro vládnoucí vrstvy lépe manipulovatelný. 

Absolutismus ve spojení s inkvizičními tribunály udělal z obyvatel jen bázlivé loutky. 

Tento neutěšený stav země nemohl nechat chladným citlivého umělce a příznivce 

osvícenských myšlenek, Francisca Goyu. Postupem času se tak z nadějného, ale stále 

konvenčního malíře 18. století, stává osobitý autor prosazující originální, kritické náměty. 

A to zpočátku především v kresbě a grafice, později vidíme odklon od tradičních námětů a 

vyobrazení směrem k uvolněnosti tematické i technické také v tvorbě malířské.  

Francisco de Goya balancuje na pomezí dvou zcela odlišných světů, a to jak v rámci 

umělecké tvorby, tak i v osobním životě. Jako ambiciózní umělec touží po uznání a 

ocenění, kterého se mu dostává ze strany Akademie výtvarných umění San Fernando i ze 

strany královské rodiny, zároveň však pohrdá šlechtou a absolutistickým zřízením 

reprezentovaným jeho chlebodárci. Oficiální zakázky na předlohy pro tapisérie, portréty a 

náboženské náměty maleb jsou střídány nejprve soukromou tvorbou kreseb námětů 

intimních, později satirických až po výrazně kritické. Goyovým názorům na společnost, 
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vlivu činnosti úzkého kruhu intelektuálů na soudobý kulturní život a na život našeho 

umělce se budeme věnovat v následující kapitole. Ukážeme si, jak Goya zachycuje ve 

svém díle tyto pokrokové názory a jak se jeho grafická tvorba jejich vlivem osvobozuje od 

zažitých konvencí.  

Soudobé grafice ve Španělsku věnujeme pozornost v následující kapitole. Bude nás 

zajímat, jak se dobové náměty a techniky promítají do Goyovy tvorby, na co konkrétně 

může Francisco de Goya navazovat a v čem se naopak liší od ostatních umělců. Hovořili 

jsme o originalitě jeho grafické tvorby. Tuto jeho originalitu uvidíme jednak v práci 

s novými, ve Španělsku prakticky nepoužívanými technikami, například leptem a 

akvatintou, v jejich vysoce kvalitním provedení, ale především v inovaci tematické. Od 

prvních samostatných listů a pokusů o reprodukci Velázquezových obrazů, tedy typické 

práci soudobého grafika, se Goya pomalu dostává k námětům ze života, ke kritickému 

vidění společnosti a pravidel, kterými se řídí. Uvidíme, jak tyto náměty zachytil v prvním 

uceleném grafickém souboru Los Caprichos, jak se jeho stále pesimističtější pohled 

promítá v Los Desastres de la Guerra, zachycení tragických událostí z dob francouzské 

okupace Pyrenejského poloostrova. V pozdějším věku zcela ovládne Goyovu tvorbu sen, 

„výsměch fantazie a zahálka duše“, jak říká Quevedo v úvodu k satiře Sueño del Infierno 

(Sen o pekle). Nadvláda podvědomí se projevuje s cyklu grafik Los Disparates 

(Pošetilosti). Naopak návrat k typicky španělským tématům zaznamenáme v sérii leptů La 

Tauromaquia y ve čtyřech litografiích, dokladu Goyovy tvůrčí aktivity, Los Toros de 

Burdeos (Býci z Bordeaux). Není naším záměrem podat zde kompletní rozbor všech 

grafických technik a kompletního grafického díla Francisca de Goyi, bude nás zajímat 

spíše jeho vývoj, technický i tematický. Tento vývoj budeme ilustrovat na pozadí na 

několika vybraných grafických listů z konkrétního období. Za velmi důležitý znak Goyovy 

tvorby považujeme jeho snahu, aby znázorňované téma odpovídalo zvolené technice a 

naopak. V naší práci se chceme pokusit zachytit právě tuto touhu po dokonalém propojení 

výtvarného záměru a technických prostředků, která vedla autora ke studiu a používání 

nových technik, a je podle našeho názoru dokonalým odrazem jeho přístupu k umění.  

Hlavním cílem práce je pak rozbor série grafik Los Caprichos (Rozmary). V něm 

Goya zachycuje svět ovládaný iracionalitou, pověrami a zpátečnickou vírou v čarodějnice 

a jejich démonické praktiky, se kterými inkviziční tribunály zacházejí jako s reálnými. 

Mezi tato témata zahrnuje Francisco de Goya i kritiku soudobých poměrů, zmiňované 

výsadní postavení příslušníků šlechty a kléru, kteří se přiživují na zbytku obyvatelstva. 

Vědomí kritičnosti zobrazovaných témat vedlo Goyu k tomu, že opatřil listy krátkými 
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titulky, které měly „nesprávné“ interpretaci zabránit. Při komentování námětů, které jsou 

v Los Caprichos zobrazeny, budeme pracovat také se třemi existujícími sešity poznámek, 

které k této sérii existují. Na znění prvního z nich, rukopisu uskladněného v muzeu Prado, 

se pravděpodobně podílel sám autor. Ostatní, konkrétnější a více zaměřené na politické 

pozadí jednotlivých vyobrazení, jsou podle našeho názoru ukázkou, jak byly tyto listy 

přijaty za Goyova života. Největší pozornost budeme věnovat námětu čarodějnictví. Na 

základě studia klasické španělské literatury se domníváme, že mezi těmito díly a Goyovým 

cyklem Los Caprichos je možná souvislost. Jejich náměty i konkrétní scény totiž nápadně 

odpovídají listům této Goyovy série. Nejprve tak zaměříme pozornost na výskyt 

čarodějnických scén v díle našeho umělce jako celku, tedy v malbě i v grafice, později 

přesuneme naši pozornost konkrétně k cyklu Los Caprichos. Okomentujeme možná 

literární východiska k těmto tématům a zmiňovanou podobnost se budeme snažit ilustrovat 

citací děl Miguela de Cervantes a dalších slavných spisovatelů, jejichž díla Goya 

bezpochyby znal. Také z literatury pochází postava kuplířky a dohazovačky, známá ve 

španělské kulturní tradici jako Celestina. Domníváme se, a tuto domněnku se pokusíme 

doložit v poslední části naší práce, že tato kuplířka je vyobrazena na mnoha Goyových 

grafických listech, jejichž námětem je prostituce. Podle Fernanda de Rojas, autora 

tragikomedie, v níž se tato postava objevuje, používá stařena k dosažení svých cílů také 

kouzel a zaříkávání, tedy čarodějnických praktik. Jedná se podle nás o jeden z mnoha 

příkladů vzájemného prolínání témat v rámci celého tak komplexního Goyova grafického 

cyklu.  

Cílem této práce je především ukázat již zmíněnou propojenost klasických námětů 

literární tvorby a jejich výtvarného zobrazení v díle Francisca de Goyi, konkrétně v jeho 

první kompletní grafické sérii Los Caprichos (Rozmary). Právě tato propojenost kulturních 

tradic s technickými inovacemi je jedním z důvodů, proč považujeme dílo tohoto autora za 

novátorské a v historii španělského umění zcela ojedinělé.  

 

Názvy jednotlivých cyklů i grafických listů uvádíme ve španělském originále, 

v závorce doplňujeme naším překladem. Pracujeme s texty v originálním španělském 

znění, většina překladů z primární i sekundární literatury je, pokud není uvedeno jinak, 

také naše. Originální text citace je k nalezení v poznámkách pod čarou. Zejména při 

překladu inzerátu Goyova cyklu jsme se snažili dodržet složitou větnou stavbu, při 

překladu veršů se snažíme hlavně o obsahovou přesnost, nikoliv o dodržení rýmu.  
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„Nebylo před ním a není po něm malíře, který by tak široce, tak prudkým 

 a hrubým rozmachem popadl svou dobu a nakreslil její líc a rub“.  
Karel Čapek: Výlet do Španěl 

 

 

2. Francisco de Goya a jeho tvorba 

Francisco de Goya je zajímavým příkladem umělce, který se pohybuje na hraně dvou 

epoch – žije v době absolutismu a zároveň osvícenských myšlenek, na cestě k větší 

svobodě, která však nakonec zůstane jen nenaplněnou touhou. V jeho díle se odráží 

myšlení stovek předchozích generací, lidové pověry, které ho fascinovaly a zároveň 

znepokojovaly, na druhé straně však prezentuje novou osvícenskou filozofii, která chce 

tuto lidovost a svým způsobem zaostalost pomocí vzdělání vymýtit. Také jeho umělecká 

tvorba je zpočátku pokračováním tradičního způsobu malby a grafiky, postupně se však 

osvobozuje a svým charakterem předznamenává umění romantismu, impresionismu i 

expresionismu. Goya je tak symbolickým koncem staré éry a počátkem moderního věku.  

 

2.1. Francisco de Goya a jeho doba 

Každá doba determinuje, v různé míře, život umělce a jeho tvorbu. Život 

všestranného umělce Franciska Goyi hluboce poznamenala doba plná zvratů na přelomu 

18. a 19. století: nejprve vláda slabého krále Karla IV. a jeho ministra Godoye, vliv 

revolučního hnutí z Francie a myšlenek osvícenství, pozdější vpád Napoleonských vojsk 

do Španělska, válka za nezávislost a, po krátkém liberálním období, znovunastolení 

absolutismu reprezentovaného osobou Ferdinanda VII. V neklidném období se 

z nadějného, ale stále konvenčního malíře předloh k tapiseriím v královské manufaktuře 

Svaté Barbory a z malíře freskové výzdoby kostelů, postupem času stává vyhledávaný 

portrétista s přístupem ke dvoru a především k okruhu osvícenců, se kterými sdílí názory 

na stav společnosti a Španělska. V tomto okruhu se setkává také s Gasparem Melchorem 

Jovellanosem, Ceánem Bermúdezem a dalšími. Rozhovory s Jovellanosem, na konci 80. 

let 18. století již uznávaným učencem a mecenášem umění, bezpochyby ovlivní Goyův 

osobní i umělecký názor, a tím později i jeho životní dráhu. Ta se totiž po restauraci 

absolutismu stává méně jistou a uhlazenou, a Goya nakonec volí život ve Francii před 

sloužením režimu, který kritizuje a pro který je prostořeký umělec persona non grata.  

Okruh španělských osvícenců se k aktuálním problémům země vyjadřuje na 

stránkách listů El Censor (Cenzor) a Diario de Madrid (Madridský deník), kde, mimo jiné, 

publikuje své názory na sociální problémy prostého lidu, kritizuje přežívající tmářství 
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podporované mocnou církví nebo existenci inkvizice. Tito intelektuálové tepou i tradiční 

neřesti řemeslníků, zastaralý vzdělávací systém i kupčení s city, tituly, výhodné sňatky. 

Jejich cílem je pozvednout životní úroveň obyvatelstva a kulturu národa. Básník a právník 

Juan Meléndez Valdés či spisovatel José Cadalso nikdy nehledají východisko z krize 

v úplném odstřižení se od minulosti, jak tomu bylo ve Francii, naopak vidí řešení 

v propojení víry a nové filozofie, v návaznosti pokrokových myšlenek a vědy na tradice a 

dědictví předchozích staletí. Všem těmto kritikům poměrů je společná víra v možnost 

nápravy pomocí vzdělání a osvěty, víra ve vládu rozumu.1 

Francisco Goya ilustruje osvícenské názory na svých grafických listech. Ty jsou 

podle našeho názoru jakousi reportáží o španělské současnosti očima pokrokově 

smýšlejících intelektuálů. Do jaké míry však i on věřil v možnost nápravy pomocí 

vzdělání, není jisté. Glendinnig zastává názor, že v případě Goyovy tvorby se jednalo více 

o prostý záznam dění a komentovaných názorů, o uměleckou tvorbu, než o čistě 

pedagogický záměr.2 Zdá se, že se po vážné nemoci, která jej připravila o sluch na počátku 

90. let, obrátil více do svého nitra a na grafických listech zaznamenával své myšlenky a 

čím dál tím negativnější pohled na dění okolo sebe, snad aby se od svých démonů alespoň 

částečně osvobodil.3 Tuto teorii podporuje i fakt, že v momentě, kdy Goyovi hrozilo 

předvolání k inkvizičnímu tribunálu kvůli cyklu Los Caprichos, grafiky po pár dnech 

prodeje stáhl z oběhu a desky věnoval králi. Také ponurost grafických listů, v nichž chybí 

jakýkoliv náznak možnosti nápravy či řešení, přispívá k věrohodnosti této teorie. 

Konkrétní témata, která Goyu znepokojovala, uvidíme v kapitole věnované grafickému 

cyklu Los Caprichos.  

Je zřejmé, že i přes nesouhlas s vládnoucím systémem, Goya neopovrhoval 

oficiálními tituly a poctami, vždyť z akademika Akademie San Fernando se postupně stal 

královským malířem, dvorním malířem, ředitelem malířské sekce Akademie a v roce 1799 

dokonce prvním dvorním malířem – vyšších pozic již dosáhnout nešlo. Potřeboval oficiální 

zakázky, aby se mohl v klidu věnovat námětům, které ho zajímaly. Byl to umělec 

ambiciózní a chtěl, aby se jeho modernímu způsobu tvorby dostalo patřičného uznání. Jako 

syn řemeslníka toužil po společenském vzestupu, pokračuje tak v dávném boji umělců po 

chápání výtvarného umění jako umění, nikoliv prostého řemesla. Kromě přízně svých 

                                                 
1 Podrobně se tomuto tématu věnuje například Edith Helman v publikaci Trasmundo de Goya, viz 
bibliografie.  
2 Nigel GLENDINNING: Goya y sus críticos, Madrid, 1982, 151.  
3 V současné době je obecně přijímán názor, že onou nemocí byl tzv. saturnismus, tedy otrava olovem nebo 
jeho sloučeninami. Tím se Goya mohl nakazit z malířských barev. Více o této nemoci v souvislosti s Goyou 
v knize Goya, Saturno y el saturnismo, su enfermedad od Maríi Teresy Rodríguez Torres. 
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přátel a královské rodiny, těšil se i podpoře ze strany několika šlechtických rodin, mezi 

jinými hraběnky z Osuny či rodiny vévody z Alby. V 90. letech sehrají obě rodiny 

důležitou roli jak v Goyově umění, tak v jeho soukromém životě. Pro vévodkyni z Osuny 

bude Goya malovat cyklus s originálním námětem čarodějnictví, o kterém se zmíníme 

později. S Cayetanou, vévodkyní z Alby, Goya stráví čas rekonvalescence v Andalusii, kde 

začne s kresbou námětů intimních, z nichž některé se stanou předlohou pro grafický cyklus 

Los Caprichos. Vzápětí si ukážeme, že toto období můžeme považovat za počátek Goyova 

nového přístupu k umění.   

 

2.2. Kresba a grafika v kontextu Goyovy tvorby 

Francisco Goya je jedním z mála umělců historie, kteří se na vysoké úrovni věnovali 

několika výtvarným technikám zároveň. Navíc v rámci grafiky pracoval sám jak na 

předloze, tak při jejím přenosu na desku. Alfonso Pérez-Sánchez vysvětluje, že „v Goyově 

době existoval radikální rozdíl mezi osobou profesionálního rytce, který se takřka výlučně 

věnoval přenosu předloh od jiných umělců na desku, a osobou malíře-rytce, tedy umělce, 

který -třebaže s menší technickou dokonalostí- vymýšlel vlastní listy.4 Propojení autora 

předlohy a rytce, jak je tomu u Goyi, je ojedinělé. Oproti citovanému postupu má jednu 

velkou výhodu, a sice že autor může vylepšovat rytinu v průběhu prací podle výsledku 

jednotlivých zkoušek, samozřejmě v závislosti na používané technice.  

Ač by se podle chronologického řazení grafických a kresebných cyklů mohlo zdát, že 

Goyova aktivita na tomto poli spadá především do 90. let 18. století, nebo že alespoň v této 

době můžeme vidět její počátky, pravdou je, že Goya se celý život věnoval soustavně jak 

malbě, tak i grafice a kresbě. Katalog Pierra Gassiera čítá 1891 děl: 688 maleb, 290 leptů y 

litografií, 9 rytin reprodukujících ztracená díla a 904 kreseb.5 V kresbě, zpočátku ve stylu 

pozdního baroka a klasicismu, dosahuje umělec vrcholu přibližně v polovině života, když 

jak říká Dieterich, dokáže „dát formu reálnu a umí se postavit nereálnému“.6 Do celkového 

počtu katalogizovaných kreseb patří kresby samostatné, přípravné a samozřejmě i sešity.  

Tyto sešity s kresbami představují především soukromou tvorbu Francisca Goyi, jsou 

jeho poznámkami, skicami, náčrty. Během své italské cesty v letech 1770-71 si Goya 

zaznamenává dojmy z cesty, poznámky k mistrům výtvarného umění, jejichž díla studoval 

                                                 
4 Alfonso PÉREZ-SÁNCHEZ/Julián GALLEGO: Goya grabador, Madrid 1994, 14: „En la época de Goya 
existía una radical separación la figura del grabador profesional, que casi siempre se limitaba a reproducir en 
la plancha las ideas de otros artistas, y la del pintor-grabador, es decir, el artista que –tal vez con menor 
virtuosismo técnico- inventaba sus propias estampas“.  
5 Anton DIETERICH: Goya. Dibujos, Barcelona 1980, 16.  
6 Ibidem 17.  
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in situ v tzv. italském sešitě. V něm najdeme i přípravné kresby k obrazu Vítězný Hannibal, 

s nímž se zúčastnil výtvarné soutěže v Parmě. V době vzniku těchto kreseb používal Goya 

hlavně tužku, rudku a inkoust. Další sešity označujeme písmeny A až F. Právě tyto sešity 

odrážejí novou, osobnější linii v Goyově tvorbě. V 90. letech 18. století Goya začíná tvořit 

sám pro sebe, zobrazovat témata, která zajímají jeho. Jednotlivé listy byly z alb po jeho 

smrti vytrhány a prodávány samostatně, většinu z nich později shromáždilo Museo del 

Prado.  

Po italském sešitě další ucelený soubor kreseb pochází až z druhé poloviny 90. let a 

jedná se o tzv. Album A z léta roku 1796, někdy také nazývané Malé album ze Sanlúcaru 

podle Sanlúcaru de Barrameda, kde trávil čas po boku ovdovělé vévodkyně z Alby. Kresby 

z tohoto alba představují intimní scény z života mladých dívek provedené tuší.  Například 

kresba Mujer desnuda con espejo (obr.1 Akt se zrdcadlem) znázorňuje mladou ženu při 

úpravě před zrcadlem. Podobné scény, které najdeme i v dalším sešitu, se později staly 

předlohou pro některé z Rozmarů, kde byl ovšem jejich intimní charakter pozměněn, 

prostředí soukromé koupele vystřídala ulice či bordel, a z dívek se staly prostitutky.  
 

 
[1] Francisco de Goya: Mujer desnuda con un espejo, Álbum A, 1796-97, Biblioteca Nacional, Madrid. 

 

I další sešit je započat na jihu Španělska a až do čísla 27 zachovává předchozí styl i 

tématiku. Ve zbytku alba najdeme scény, které předznamenávají náměty Caprichos: 

asnerías neboli osloviny, zloděje či čarodějnické rituály. Některé z kreseb Alba B, zvaného 

také Alba ze Sanlúcaru-Madridu (1796-97), jsou přípravnými kresbami pro grafické listy, 

některé z kreseb jsou orámované a jsou k nim připojeny titulky, stejně jako je tomu u cyklu 

Caprichos. Album C vznikalo přes 20 let, od roku 1803 až do roku 1824. Je klíčovým 

souborem, který díky dlouhému období, po které vznikalo, zahrnuje mnoho témat, od 

satirických po kritické i „rozmarné“. Sešit nazvaný Album D pochází z prvních let 19. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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století a náměty v něm zobrazované mají úzký vztah k sérii Los Disparates (Pošetilosti). 

V obou zmíněných sešitech Goya používá především tuš. Kresby z Alba E také vznikaly 

po mnoho let (1783-1812) a jsou charakteristické černým orámováním. Vzhledem 

k pečlivosti a pravidelnému formátu, v němž byly provedeny, je možné, že byly určeny pro 

sérii grafik. Nejčastěji se týkají moudrosti a vzdělání, což by podporovalo teorii o 

monotematické sérii. Z let následujících po francouzské invazi a politicky přelomovém 

roce 1812 pochází kresby z Alba F. Pozorujeme množství různých námětů, složitých, 

propracovaných kompozic, masových scén a především citlivé zacházení se světlem. Na 

rozdíl od výše zmiňovaných alb, je toto provedeno štětcem a vodovými barvami. 

Výjimečná v mnoha ohledech jsou poslední dvě alba, vzniklá během Goyových posledních 

let ve Francii (1824-28). Kresby vzniklé v Bordeaux jsou podle našeho názoru určitými 

kostumbristickými obrázky života ve Francii: najdeme mezi nimi scény odsouzených 

k smrti gilotinou, a jiné. Zároveň však Alba G a H obsahují i několik vzpomínek na historii 

Španělska, což bychom mohli přisoudit melancholii starce dožívajícího mimo rodnou zem. 

Goyovu vitalitu i v pokročilém věku ilustruje známá kresba Aún aprendo (obr.2 Stále se 

učím), na které vidíme Goyovo alter-ego, pomalu kráčející s pomocí holí: 
 

 
[2] Francisco de Goya: Aún aprendo, Álbum G, 1824-28, Museo del Prado, Madrid.  

 

Náměty kreseb i grafik jsou, jak jsme již naznačili, výrazně poznamenány dvěma 

klíčovými momenty jeho života, jedním čistě osobním, druhým politickým. Nejprve jeho 

nemocí, po které se musel vzdát svých funkcí na Akademii San Fernando a po které se na 

delší dobu odebral ode dvora, aby pobýval v Cádizu a poté v Sanlúcaru. Tato jeho nemoc, 
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respektive její důsledek, výrazně proměnila jeho vnímání okolí, a ač to může znít 

paradoxně, napomohla Goyovi ke změně přístupu k práci – dosud plně vytížený malíř se 

začíná více věnovat okrajovým technikám a v malbě především portrétům přátel. Druhým 

přelomovým momentem je francouzská invaze do Španělska roku 1808. Tento akt násilí ze 

strany obdivované revoluční Francie, krutost a teror provázející okupaci území, jsou pro 

Goyu hlubokým zklamáním, činem, který bourá veškeré jeho naděje na lepší budoucnost 

ve jménu osvícenských myšlenek. Hluchý malíř, odsouzený k pasivnímu pozorování, 

začíná zaznamenávat hrůzy těchto let do svých sešitů a grafických listů, které vyústí 

v cyklus Los Desastres de la Guerra (Hrůzy války).  

Jak uvidíme v následující kapitole, stejně jako zmíněné sešity s kresbami, tak i 

grafické cykly odráží věrně dobu, ve které vznikly, a životní peripetie svého tvůrce. 

Uvidíme, že první dochované grafiky Francisca Goyi pochází z jeho cest po Itálii, 

následuje specifický cyklus reprodukcí Velázquezových obrazů z roku 1778. Poté dochází 

k přestávce a další cyklus pochází až z let devadesátých. Po jmenování Goyi prvním 

dvorním malířem jsou publikovány Los Caprichos, válku za nezávislost reflektují Los 

Desastres de la Guerra (Hrůzy války), a návrat k oblíbeným námětům, které by umělci 

vynesli zisk, vidíme v grafickém ztvárnění dějin býčích zápasů z cyklu La Tauromaquia 

z roku 1816. Od předchozího roku Goya pracuje také na nedokončeném cyklu snových 

výjevů i dramatických scén plných násilí Los Disparates (Pošetilosti). Důkazem jeho 

pokusů s litografií je série čtyř grafik s názvem Los toros de Burdeos (Býci z Bordeaux), 

která tematicky navazuje na cyklus býčích zápasů.  
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„Goyovy grafické listy: fejetony nesmírného žurnalisty“.  
Karel Čapek: Výlet do Španěl 

 

 

3. Goya a grafika ve Španělsku na přelomu 18. a 19. století    

„Technika, stejně jako ideje, je tak osobitá, jako styl jejího tvůrce“,7 napsala v úvodu 

ke své studii věnované technice Goyovy grafiky Coca Garrido. Abychom byli schopni 

vidět originalitu grafické tvorby Francisca de Goyi, podíváme se nejprve na to, jak 

vypadala španělská grafika v 18. století a na co náš umělec svým dílem navazoval, či spíše 

v čem se odlišoval. Teprve poté se na základě několika pramenů pokusíme popsat Goyův 

vývoj na poli grafického umění. Jak jsme již zmínili v úvodu naší práce, není naším cílem 

podat kompletní technický rozbor jeho tvorby, spíše bychom chtěli vyzdvihnout její 

inovativní charakter. Na závěr této kapitoly se podíváme na přijetí, jakého se Goyově 

nekonformní tvorbě dostalo.  

 

3.1. Dobová španělská grafika – technika a náměty   

Na rozdíl od jiných evropských zemí neexistovala ve Španělsku 18. století grafická 

tvorba jako osobité, originální umění, a neexistovala ani specializovaná škola, kde by se 

umělci mohli v tomto odvětví vzdělávat. Obvyklými náměty grafik byly v této době 

pitoreskní znázornění dobového oblečení, jemné karikatury směšné módy, někdy se 

satirickým nádechem. Je doloženo i malé množství grafik ilustrujících aktuální dění, 

nejednalo se však o jeho kritické zachycení, jak tomu později bylo v případě Francisca 

Goyi.  

Zájem krále Karla III. o šíření španělského umění sice vedl k založení Compañía 

para el grabado de los cuadros de los Palacios Reales (Společnosti pro rytiny obrazů 

z královských paláců), jednalo se však o práci pro grafiky-kopisty, jejichž úkolem bylo 

reprodukovat významné malby španělských umělců a pomocí těchto grafických listů šířit 

jejich věhlas do zahraničí. Tito grafici používali tehdy převládající techniku mědirytu, a to 

zejména pro věrnost, s níž bylo možné přenést předlohu na grafický list. Goya se o tuto 

společnost zajímal a udělal pro ni sérii kopií Velázquezových obrazů ze sbírek 

Královského paláce. Příklady těchto kopií uvidíme v následující kapitole a zmíníme i jeho 

odlišný přístup ke kopírování obrazů.   

                                                 
7 Coca GARRIDO: La técnica goyesca de grabado. La otra imagen de Goya, in: Actas del Congreso 
Internacional. Goya 250 años después. 1746-1996, Marbella 1996, 183: „La técnica, al igual que las ideas, es 
tan personal como el estilo de su creador“.  
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Nejednalo se však pouze o šíření slávy Španělska do zahraničí, velké množství grafik 

představovalo oficiální portréty příslušníků královské rodiny i dvořanů, určené pro domácí 

trh. Mezi nejvýznamnější autory doby patří Manuel Salvador Carmona, Francisco 

Muntaner nebo například Juan Minguet. První jmenovaný je autorem ukázky dalšího 

typického námětu, sice zobrazení přírody, krajiny a hlavně dobové architektury, v našem 

případě královského sídla v Aranjuezu (obr. 3).8  

Obvyklou praxí bylo publikovat oznámení o vydání grafické série i jednotlivých 

grafik v novinách, jak to ostatně dělal i Francisco de Goya, jehož oznámení o vydání Los 

Caprichos okomentujeme později.  
 

 
[3] Manuel Salvador Carmona: Palacio Real de Aranjuez (Královský palác v Aranjuezu), 1773, 

Centro Geográfico del Ejército, Madrid. 

 

3.2. Technické a tematické inovace v grafické tvorbě Francisca de Goyi 

Kariéra Francisca de Goyi – grafika začíná již ve 24 letech a končí až dnem jeho 

smrti. Goya, neklidný duch, umělec otevřený novým postupům, vyzkoušel během let 

všechny tehdy více či méně používané techniky, s důrazem na techniku leptu. Ve svých 

velkých grafických sériích, které tvoří celkem 200 desek9, používá Goya lept, akvatintu a 

jako pomocnou techniku například suchou jehlu, a vždy měděné desky.  

                                                 
8 Grafice ve Španělsku v 18. století se věnuje publikace Summa Artis, XXXI: El grabado en Espan͂a (siglos 
XV al XVIII), Madrid 2001. 
9 Vždy záleží na tom, zda autor konkrétního katalogu začlení i listy, k nimž se nedochovaly desky, jako je 
tomu u pěti listů z cyklu Caprichos, tří listů z Desastres de la guerra, atd.  
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Přestože byl v době Goyových začátků nejuznávanější mědiryt, kterému se Goya 

věnoval během učňovských let v dílně Josého Luzána, sám dělal ve dvaceti letech první 

pokusy s leptem, někdy také nazývaným „umělecké rytí“10 - jak příhodný název pro 

Goyovu osobitou tvorbu. Tato technika navíc umožňuje během prací desku upravovat a 

postupně tak dospět k chtěnému zobrazení. Mědiryt, prosazovaný akademiky, naopak 

vyžadoval dlouhé roky učení a velmi konkrétní předmět zobrazení, což bylo v přímém 

rozporu s Goyovým malířským pojetím grafiky.   

V technice leptu navazuje Goya na své velké vzory Rembranta a na italskou 

grafickou školu, především Tiepola, jehož díla spolu s dalšími od Rembranta, Piranesiho či 

Wouvermana podle Sáncheze-Cantóna vlastnil.11 Ostatně právě Rembranta, Velázqueze a 

přírodu označoval Goya za své největší vzory. Je velmi pravděpodobné, že Goya znal i 

grafiky Williama Hogartha, neboť ty si z Londýna přivezl Sebastián Martínez, v jehož 

domě Goya nějaký čas pobýval v 90. letech. Podle Gassiera Goya přejímá tradici svých 

učitelů tak, že jeho „Caprichos evokují dramatickou náladu rytin Rembrantových, či 

Piranesiho Carceri, v nichž ladění světla, stínu a architektury vytvářejí krutý a nemilosrdný 

svět (…), neobvyklý a intimní svět rytin Gianbattisty (Tiepola), jehož díla Vari caprici a 

Scherzi di fantasia odhalují již svými tituly vliv na Goyu“.12  

Z počátků Goyovy tvorby na poli grafiky se dochovalo několik ukázek samostatných 

desek s náboženskými náměty: první známou deskou, vytvořenou pravděpodobně během 

pobytu v Itálii nebo těsně po návratu, je Huida al Egipto (obr. 4 Útěk do Egypta). Deska je 

podepsána v italském stylu v latině „Goya inv-t, et fecit“; Goya nikdy více tento podpis 

nepoužije, na dalších deskách najdeme vždy pouze „Goya.F.“ či „Goya ft“.13 Kompozice i 

téma odkazují na italskou tradici, jak je tomu i u grafik San Isidro (Svatý Isidor) a San 

Francisco de Paula (Svatý František z Pauly), dalších desek z tohoto období.  

                                                 
10 Carmen GARRIDO SÁNCHEZ: Goya: de la pintura al grabado : la técnica goyesca de grabado, Madrid 
1989, 82: „grabado de artista“.   
11 Francisco Javier SÁNCHEZ-CANTÓN: Cómo vivía Goya, in: Archivo Español de Arte LXXIV, 1946, 
106. Sánchez-Cantón se odvolává na seznam z inventáře věcí, které Goya vlastnil před odchodem do Francie.  
12 Pierre GASSIER/Juliet WILSON: Vida y obra de Francisco Goya, Barcelona 1974, 130: „Los Caprichos 
evocan la emoción dramática de un grabado de Rembrant, o de las Carceri de Piranesi, donde la orquestación 
de la luz, sombra y arquitecturas crean un universo cruel y despiadado (…), el mundo insólito e íntimo de los 
grabados de Gianbattista (Tiépolo) cuyos títulos Vari caprici y Scherzi di fantasia revelan por sí solos la 
influencia ejercida sobre Goya“.   
13 Podle Carmen Garrido tímto podpisem Goya dává najevo, že on je autorem předlohy i rytiny. Později 
přestane díla podepisovat, maximálně nalezneme jednoduché „Goya“ v levém rohu desky. GARRIDO 
SÁNCHEZ (pozn. 10) 91.  
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[4] Francisco de Goya: Huida al Egipto, 1770-71, Biblioteca Nacional, Madrid. 

 

Prvním kompletním cyklem, ve kterém Goya pracoval s technikou leptu, jsou 

zmiňované reprodukce Velázquezových obrazů (obr. 5). Přestože se jednalo o práci na 

reprodukcích, i v tomto případě pracoval Goya velmi osobitě: věrnost předloze není 

absolutní, avšak jeho zachycení světla a jeho přechody tento „nedostatek“ bohatě 

vykompenzují. V rámci série můžeme pozorovat, jak se autor s přibývajícími deskami 

zdokonaluje14:      
 

      
[5] Zprava: Las Meninas, Isabel de Borbón, Sebastián de Morra, Felipe IV., 1778-79, Fundación Lázaro 

Galdiano, Madrid. 
 

Technika leptu umělci umožňovala postavit se k desce s větší svobodou, používat 

tečkování, přerušované linie, vytvářet plochy a objemy pomocí paralelních linií, či 

zakončovat obrazy pomocí linií příčných, podobných „kartáčku“, které kontrastují 

s blízkým falešným okrajem, intenzivnějším, který nakonec splývá s pozadím. Lept je 

v porovnání s mědirytem variabilnější také proto, že umožňuje používání pomocných 

technik, například suché jehly. Tou si Goya vypomohl už na desce svatého Antonína 
                                                 
14 Je bohužel nemožné datovat přesně jednotlivé listy, neboť vznikaly v průběhu dvou let a Goya na nich 
průběžně pracoval: měl rozpracovaných několik desek a postupně se k nim vracel.  
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z Pauly, nebo na portrétu krále Filipa III. Šíře pomocných technik je stále větší, na jedné 

z posledních reprodukcí, Infantovi Donu Fernandovi, používá Goya např. i akvatintu.   

Již na těchto počátečních grafikách vidíme výraznou tendenci k prolínání malby a 

grafiky, jež symbolicky začíná Goyovými kopiemi portrétů jeho malířského vzoru, „malíře 

malířů“ Velázqueze, jak se o umělci Zlatého věku vyjádří Manet. Vliv Rembrantovy 

tvorby na Goyovu práci s šerosvitem je jen dalším příkladem vzájemného prolínání umění 

malířského s grafickým. Také jedna z grafik tohoto období, Ciego de la guitarra (Slepec 

s kytarou), je variací na umělcovu stejnojmennou předlohu k tapisérii.  

Kromě otevřeného přístupu k existujícím technikám, pramení Goyova originalita ze 

znázorňování méně obvyklých témat. Jedním z prvních je například El agarrotado 

(Popravený garotou), pravděpodobně z let následujících po zmíněné sérii, o čemž svědčí 

použití stejného druhu papíru.15 Od tohoto momentu je grafická tvorba Francisca de Goyi 

propojením tehdy stále málo obvyklé techniky leptu a technik pomocných, a 

zároveň znázorňování originálních námětů. Přínos našeho umělce je podle našeho názoru 

v paralelismu mezi technikou a námětem, neboť Goya volí techniku podle svého 

výtvarného záměru.  
 

Vynález techniky akvatinty je datován do 17. století, ve století následujícím ji 

zdokonalil Jean Baptiste Le Prince. Akvatinta byla ve Španělsku málo používaná, na 

akademii se nevyučovala a Goya se v ní mohl zdokonalit například díky Bartolomé 

Suredovi, který se s ní seznámil v Londýně.16 Nejprve ji používal jako doplňkovou 

techniku, hlavně pro práci na pozadí, neboť umožňuje velké množství odstínů od jemné 

šedi po sametovou čerň, existují však i listy zpracované pouze akvatintou v sérii 

Caprichos. Příklad jeho „odvážného a nenuceného“17 používání akvatinty vidíme na desce 

číslo 32: Por que fue sensible (obr. 6 Protože byla citlivá). Na zobrazení ženy ve vězení, 

jednoho z nejsilnějších obrazů samoty v Goyově díle, vidíme zřejmě oběť inkvizičního 

soudu.  Podle existujících rukopisných poznámek ke Goyovu dílu, autor vyjadřuje buďto 

soucit a obžalobu společnosti odsuzující ženy, které se oddají lásce a otěhotní (Rukopis z 

                                                 
15 GASSIER/WILSON (pozn. 12) 88.  
16 Tato informace publikovaná Carmen Garrido je poněkud nejasná, neboť autorka uvádí, že Goya se 
techniku mohl naučit od Suredy, který se s ní seznámil v letech 1793-96. Goya ji však začal používat již 
v posledních reprodukcích Velázqueze, tedy koncem 80. let. Je možné, že Garrido má na mysli nikoliv 
pokusy s touto technikou, učení se technice, ale její ovládnutí na vysoké úrovni, které v Goyově tvorbě 
nalezneme v sérii Caprichos z let 1788-89.  
17 PÉREZ-SÁNCHEZ/GALLEGO (pozn. 4) 16: „con audacia y desengado geniales“. 
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Národní knihovny), nebo na druhé straně, podle rukopisu z Prada, zdůvodňují vynesený 

rozsudek.18 
 

 
[6] Francisco de Goya: Por que fue sensible, 32, Los Caprichos, 1797-99, Biblioteca Nacional, Madrid.  

 

Ostatní desky cyklu Los Caprichos, stejně jako všechny následující série zhotovené 

ve Španělsku, jsou kombinací obou citovaných technik, jak uvidíme na konkrétních 

ukázkách v následující kapitole. Od následujících grafických sérií se Los Caprichos liší 

poměrně malým formátem (14x20cm) a vertikalitou zobrazení, větším měřítkem figur a 

tím omezenějším pozadím. Série Los Paisajes (Krajiny)19, Los Desastres de la Guerra 

(Hrůzy války), stejně jako La Tauromaquia (Býčí zápasy) a Los Disparates (Pošetilosti) 

jsou spíše horizontálně situované, figury a hlavní dění jsou umístěny doprostřed, nicméně 

okolo zůstává dostatek prostoru pro vykreslení prostředí. Podle našeho názoru se jedná o 

nutný důsledek zachycování reálných událostí z dob války za nezávislost či později 

z prostředí býčích zápasů. Také tonalita grafik se postupem času mění, ze šedavě laděných 

Rozmarů se stávají ponuré a pesimistické obrazy války, z nich temné a tajemné Pošetilosti.  

Náměty se, jak je zřejmé již z názvu sérií, pohybují od kritiky společnosti, jejích 

hodnot, pověrčivosti a nevzdělanosti, přes kritiku násilí a válečného běsnění, v němž jsou 

vždy nejvíce postižení obyčejní lidé, pro jejichž blaho chtěli osvícenští intelektuálové 

prosadit mnoho reforem. Později se Goya vrací k lidovým námětům v sérii obrazů 

z historie býčích zápasů, během pobytu ve Francii také v litografiích stejného námětu 

                                                 
18 K rukopisům se podrobněji vrátíme v následující kapitole. Zde citováno podle Edith HELMAN: 
Trasmundo de Goya, Madrid 1993, 219:  Manuscrito de Biblioteca Nacional: „Las pobres mozas incautas 
van á las carceles después de quedar preñadas por una natural sensibilidad“ a Manuscrito del Museo del 
Prado: „La vida que ella trahia no podía parar en otra cosa“.  
19 Z této série se dochovalo jen málo informací, neboť Goya tyto desky v době války, zřejmě kvůli 
nedostatku materiálu, některé opět používal z druhé strany pro sérii Los Desastres de la guerra.  
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(série Los Toros de Burdeos, tedy Býci z Bordeaux), neboť tato typická španělská a 

jihofrancouzská zábava byla po nástupu Ferdinanda VII. na trůn na vzestupu právě pro 

svůj národní charakter. Přesný význam cyklu Los Disparates nebyl zcela objasněn, zdá se 

však, že nejpravděpodobnější je interpretace Nigela Glendinninga, podle kterého se většina 

desek dá chápat jako obrazy karnevalu, renesančního světa naruby, v němž je skryta kritika 

vojáků i církevních hodnostářů, kteří se na obrazech často vyskytují. Tuto sérii je možné 

najít také pod názvem Los Proverbios (Pořekadla) nebo Sueños (Sny), obecně se však vžil 

název Los Disparates (Pošetilosti), neboť na několika zkušebních listech se objevuje 

Goyův popisek, který listy označuje jako Disparate feminino (Ženská pošetilost), 

Disparate volante (Létající pošetilost) či Disparate de carnaval (obr. 7 Karnevalová 

pošetilost).20  
 

 
[7] Francisco de Goya: Disparate de carnaval, Los Disparates, 1816-23, Biblioteca Nacional, Madrid. 

 

„Goya bezpochyby našel v kresbě a v práci na grafických deskách, v té nucené 

redukci obrazu na účinky bílé, černé, a bohaté škály šedých tónů, způsob vyjádření 

přiměřený jeho povaze a nadání“.21 Jedinečnost Goyovy grafické tvorby vidíme v její 

technické vyspělosti, ve volbě techniky v závislosti na zobrazovaném a tematické 

sepjatosti s aktuálním děním, autorovým životem i jeho dalším uměleckým působením. 

Osobní zainteresovanost autora mění „dobovou kroniku“ ve zpověď jedince, jehož ideály 

byly smeteny pohnutým životním osudem i hrůzami válečného běsnění, rozpoutaného 

obdivovanou velmocí osvícenských idejí.  

                                                 
20 Valeriano BOZAL: Francisco Goya, vida y obra, Madrid 2005, 200-203.  
21 PÉREZ-SÁNCHEZ/GALLEGO (pozn. 4) 17: „Sin duda, Goya ha encontrado en la estampa, en el trabajo 
sobre la plancha, en la forzada reducción a los efectos de blanco y negro, y de la riquísima gama de tonos 
grises, un modo de expresión adecuado a su genio“.  



21 
 

3.3. Francisco Goya, ikonografie a emblémy 

Mnoho autorů si v posledních letech klade otázku, zda Goya v zobrazování pro 

výtvarné umění neobvyklých námětů jako je prostituce či čarodějnictví, vycházel ze 

znalosti ikonografie a emblémů. Například možným vztahem emblémů a určitého díla, 

popisků emblému a díla, možnostmi výkladu Goyova díla pomocí emblémů nebo 

používání popisků emblému jako scénáře k albům a grafickým sériím, se zabývá článek 

Lópeze Vázqueze.22 Hieroglyfům, alegoriím a emblémům se zase věnuje Esteban Lorente. 

Pro autory, kteří se tímto tématem zabývají, je příznačné, že se zatím limitují na články 

v odborných časopisech, nikoliv na komplexnější publikace.  

Je jisté, že Francisco Goya znal knihy jako Alciatovy emblémy či Ikonologii Cesare 

Ripy, neboť se s nimi seznámil během učňovských let. Jejich obliba byla na vrcholu 

především v 16. a 17. století, ve Španělsku však byly oblíbeny i ve století následujícím. 

Svědčí o tom například čtyři edice Alciatových Emblemas v průběhu 18. století , poslední 

z roku 1781. Goya aplikoval znalost ikonologie a emblémů především v tradičních 

alegoriích, například v katedrále v Zaragoze či na Svatém Bernardinovi ze Sieny. K jejich 

malbě si dělal poznámky a studie přímo podle Ripy do jednoho ze svých alb.23 Souvislost 

Ripy a grafik Francisca Goyi nachází Lorente také v Rozmaru Hasta la muerte (55- Až do 

smrti), kde se vysmívá ženské marnivosti. Obraz staré aristokratky upravující se před 

zrcadlem je shodný s alegorií pýchy v Ikonologii: „Shlížením se v zrcadle se ukazuje, že 

pyšný se má za dobráka a krasavce“.24 Také v přípravné kresbě k rozmaru Tal para cual 

(5- Svůj k svému) a dalších vyobrazeních světa prostituce lze podle Lorenta vidět 

podobnost s Alciatovým emblémem Lascivia (Obscénnost). V tématech vzdělání, 

konkrétně ve scénách, které kritizují výuku založenou na repetici, můžeme najít podobnost 

s emblémy zobrazenými v knize emblémů Sebastiána de Covarrubias. 

 

3.4. Recepce Goyova díla v průběhu staletí  

Přestože je dnes Goya považován za jednoho z nejvýznamnějších grafiků historie, 

jeho současníci si ho vážili spíše jako malíře náboženských výjevů, výborného portrétisty, 

ale jeho grafické listy znala jen úzká skupina osvícenců a několika šlechtických rodin. 

Vzhledem k povaze tehdy oblíbených námětů není překvapivé, že z Goyových grafik 

                                                 
22 José Manuel Bernardi LÓPEZ VÁZQUEZ: Posibilidades de interpretación de la obra de Goya a través de 
los emblemas, in: Cuadernos de Arte e Iconografía IV – 8, 1991.  
23 Juan Francisco ESTEBAN LORENTE: Jeroglíficos, alegorías y emblemas en Goya, in: Artigrama XVIII, 
2003, 474.  
24 Ibidem 482: „Con el mirarse al espejo se nos muestra que el soberbio se considera bueno y bello“.  
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zaznamenaly u veřejnosti největší úspěch série s nekonfliktními, populárními náměty, tedy 

kopie Velázquezových portrétů a La Tauromaquia či litografie Býci z Bordeaux. Cyklus 

Los Caprichos si ještě před začátkem oficiálního prodeje koupila vévodkyně z Osuny 

v několika kopiích, brzy poté ho však Goya ze strachu z Inkvizice stáhl z prodeje a 

výměnou za penzi pro svého syna desky roku 1803 věnoval králi, aby tak zaručil, že budou 

uschovány a ne zničeny. Sám prodej zdůvodňuje takto: „Vážený pane, série mých 

Rozmarů čítá 80 rytin provedených technikou leptu. (…) Nejvíce si ji žádají cizinci a ze 

strachu, aby nespadly do jejich rukou po mé smrti, chci je věnovat králi, mému pánu 

(…)“.25 Kromě přátel, se kterými zobrazovaná témata diskutoval a kteří se určitou měrou 

podíleli na vzniku celého cyklu, nebylo mnoho lidí, kteří by toto Goyovo přelomové dílo 

znali. Také série Los Desastres de la Guerra (Hrůzy války), jejíž jednu kopii daroval Goya 

Ceánu Bermúdezovi, nebyly oficiálně vydány až do roku 1863, kdy vyšly v Královské 

akademii výtvarných umění San Fernando (další edice jsou z let 1892, 1903 a 1906). Tatáž 

Akademie vydala o rok později sérii Los Disparates (Pošetilosti), v rozšířeném vydání 

v roce 1877. Z uvedených skutečností tedy není překvapivé, že kvalita Goyovy grafické 

tvorby zůstala jeho současníkům povětšinou utajena.  

O nadčasovosti Goyovy tvorby svědčí obdiv mnoha dalších generací, které znovu a 

znovu interpretovaly jeho dílo, mnohdy v souladu se svými idejemi, přední umělci snad 

všech uměleckých směrů nacházejí v Goyově díle inspiraci. A tak v poválečném období, 

kdy umění mělo být národní, vyzdvihují představitelé konzervativců lidové náměty jako 

býčí zápasy, oceňují umělcovu snahu vykreslit podstatu národa. Objevilo se mnoho 

romantických legend o tom, jak Goya opovrhoval autoritami, oficialitami, byla 

vyzdvihována jeho vzpurná, energická povaha. Nigel Glendinning v komplexní publikaci 

Goya y sus críticos (Goya a jeho kritici) komentuje názory umělcových následovníků na 

jeho umění, jeho přínos i jeho osobu, a to z nejrůznějších úhlů pohledu.26 Z blízké Francie 

zmiňme obdivné komentáře Théophila Gautiera, který svými výrazně lyrickými popisy 

zveličuje efekt grafik, Charles Baudelaire, jehož báseň Majáky jsme použili v úvodu této 

práce, zase oceňuje paradoxní rozpor mezi krásou a ošklivostí znázorňovaných scén, ať již 

jako kontrast mládí a stáří, nebo jako kontrast technické kvality s ošklivostí námětu, stejně 

jako je tomu v jeho sbírce Květy zla. V kontrastu s romantickou exaltací Goyova umění 

jsou kritiky progresivní části inteligence, která Goyovi naopak vyčítala jak techniku malby 
                                                 
25 Dopis Francisca de Goyi adresovaný ministrovi Miguelovi Cayetanovi Solerovi, citováno podle Enrigue 
LAFUENTE FERRARI: Los Caprichos de Goya, Barcelona 1978, 17: „Exmo. Sr.: La obra de mis Caprichos 
consta de 80 láminas grabadas al aguafuerte. (…) Los extranjeros son los que más las desean y, por temor de 
que recaigan en sus manos después de mi muerte, quiero regalárselas al Rey, mi señor (…)“.   
26 GLENDINNING (pozn. 2).  
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a barevnost, tak i výběr námětů. Louis Viardot v publikaci Les Merveilles de la Peinture 

z roku 1869 píše: „Goya byl autodidakta, který se učil jen od mrtvých. Jeho originální 

vzdělání přetváří neurčitý talent, divoký, bez techniky a bez stylu, ale plný síly, odvahy a 

originality“.27 Impresionistům se naopak Goyova přírodní barevnost velice líbila, Maurice 

Barrés poprvé používá slovo dekadentní, když hovoří o Goyově zálibě ve smrti a 

okultismu, v kombinaci mysticismu s erotismem.28 Také Aubrey Beardsley obdivuje Goyu 

pro jeho schopnost sexuální evokace a jeho skepsi. Mnoho expresionistů vyjadřuje uznání 

Goyovu géniu a přiznává inspiraci jeho kresbami a grafikou, jak můžeme vidět například 

v denících Paula Kleea. Ani španělští vzdělanci začátku 20. století nezůstávají stranou: 

autor uměleckohistorických esejí Eugenio D’Ors analizuje Goyovu tvorbu v publikaci El 

vivir de Goya (Goyovo žití), spisovatel Ramón Gómez de la Serna zase v souladu se svým 

uměleckým založením popisuje snové obrazy cyklu Los Caprichos. Nicméně nejen literáti 

věnují pozornost Goyově osobě. O jeho osobnost, v souvislosti s tvorbou, analyzují mnozí 

psychologové, například Francis Reitman spojuje Goyovu tvorbu s fámami o umělcově 

životě, přívrženci Freuda zase považují jeho obrazy za vyjádření autorových neuróz či za 

umělcova sublimovaná ztroskotaná přání. I politicky se dá Goyova tvorba vysvětlit 

nečekanými způsoby, jak můžeme vidět v rozboru Francise Klindengera, který tvrdí, že 

rytiny představují fantastické formy zakrývající opravdové a konkrétní síly zla ve 

společnosti, v níž Goya žil: všechny organizace vykořisťující víru a oddanost lidu, církve, 

atd.29 

 

Jediným autentickým vodítkem k osobě Francisca Goyi jsou jeho dopisy přátelům, 

v nichž se vyjadřuje nejen ke svým soukromým záležitostem, ale i k obecným otázkám 

umělecké tvorby. Neexistence Goyových komentářů k vlastnímu dílu však dává široký 

prostor k jejich interpretaci, někdy originální, přínosné a objevné, jindy smyšlené a 

senzacechtivé. I ty však dokazují, jak přitažlivé a stále aktuální je dílo prvního moderního 

umělce Francisca de Goyi y Lucientes.  

V následující kapitole se budeme podrobněji věnovat sérii Los Caprichos (Rozmary), 

a to především z hlediska námětů a záměru, s nímž tento cyklus vznikl.  

 

 
                                                 
27 Louis VIARDOT: Les merveilles de la peinture, ze španělského překladu citováno podle: GLENDINNING 
(pozn. 2) 123: „Goya era autodidacta y no tomaba lecciones más que de los muertos. Su original educación 
transforma su talento inexacto, salvaje, sin método ni estilo, pero lleno de fuerza, audacia y originalidad“. 
28 Ibidem 153.  
29 Ibidem 202.  
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„Caprichos, Goyův divoký smích a vzlyk nad nešťastným, příšerným  

a fantastickým tvorem, který si přisuzuje nesmrtelnou duši“.  
Karel Čapek: Výlet do Španěl 

 

 

4. Rozmary Francisca de Goyi  

V sérii Los Caprichos (Rozmary) Francisco de Goya, muž své doby a umělec, dává 

své schopnosti do služeb rozumu a osvícenských idejí. Jeho „původní a osobité dílo, 

vytvořené z vlastní vůle a vnitřní potřeby“30 představuje ojedinělý souhrn názorů skupiny 

intelektuálů, kteří si vzali za cíl vyvést národ z období temna, v němž mají vliv staleté 

instituce přežívající díky pověrám, z období, ve kterém jsou na vrcholu společnosti 

příživníci z řad aristokracie i kléru. Tato výjimečná série, přestože je svým námětem úzce 

spjata s tradicemi a kulturou španělského národa, nemá v dějinách španělského výtvarného 

umění obdoby. Goya se v náročné době, které vládne slabošský král, ve které vrtkavá 

královna žije svůj soukromý život na očích vší veřejnosti a kdy dvůr a povrchní šlechta 

přejímají frivolní francouzský vkus, odvažuje kritizovat všechny tyto „vládnoucí“ vrstvy, 

čímž budí všeobecnou nevoli stejně jako jeho osvícenští přátelé ve svých kritických esejích 

publikovaných v tisku. Že se jednalo o čin odvážný, dokládají slova autora divadelních her 

Leandra Fernándeze de Moratín o chybějící svobodě slova: „když (autor) napodobuje to, 

co jiní řekli, znemožní se; když napadá názory ostatních, tam jsou kněží, kteří se 

s Breviářem v ruce (to je jejich klasický autor) budou přít tak účinně, že po pár 

sylogismech skončí v kobce, a bůhví kdy a kam z ní vyjde. (…) Doba, v níž žijeme, je 

málo příznivá; když jdeme s davem a mluvíme jazykem důvěřivců, cizinci se nám 

vysmívají, a i doma najdeme ty, kteří nás budou mít za blbce; jestliže se snažíme rozptýlit 

neblahé omyly těch, kteří nevědí, generální a svatá Inkvizice zjedná nápravu obvyklým 

způsobem“.31  

 

Okolnostmi vzniku série Los Caprichos, autorovým záměrem i jednotlivými tématy, 

kterým Goya věnuje pozornost, se budeme věnovat na následujících stránkách.  

                                                 
30 Enrique LAFUENTE FERRARI (pozn. 25) 5: „obra auténtica y personal, realizada por propia exigencia y 
necesidad interior (…)“.  
31 Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN: Obras póstumas, Madrid 1867, 79. Citováno podle Edith 
HELMAN (pozn. 18) 56: „Si copia lo que otros han dicho, se hará despreciable; si combate las opiniones 
recibidas, allí están los clérigos, que con el Breviario en la mano (que es su autor clásico) le argüirán tan 
eficazmente que a muy pocos silogismos se hallará metido en el calabozo, y Dios sabe cuándo y para dónde 
saldrá. (…) La edad en la que vivimos nos es muy poco favorable; si vamos con la corriente, y hablamos el 
lenguaje de los crédulos, nos burlan los extranjeros y aun dentro de casa hallaremos a quien nos tenga por 
tontos; y si tratamos de disipar errores funestos al que no sabe, la santa y general Inquisición nos aplicará los 
remedios que acostumbra“.  
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4.1. Grafický cyklus Los Caprichos 

Goya o sérii Los Caprichos řekl, že „se mu podařilo učinit pozorování, jaká obvykle 

neumožňují objednaná díla, a v nichž rozmar a fantazie nemají mezí“.32 Capricho, tedy 

rozmar, se jako označení grafiky reprodukující nereálné a smyšlené události objevuje 

v dějinách umění poměrně často: Jacques Callot jej použil pro své Capricci di varie figure, 

zmínili jsme také Tiepolův grafický cyklus, ve kterém zachytil orientální kouzelníky 

provádějící magické rituály. Slovník Diccionario de Autoridades (Slovník autorit) vidí 

původ tohoto slova ve spojení „capat“ a „hecho“, tedy uděláno hlavou, vymyšleno, což by 

odpovídalo Goyově vysvětlení. Vicente Carducho v publikaci Diálogos de la pintura 

(Rozhovory o malbě) definuje capricho jako malířovo originální myšlení, nikoliv 

kopírování a reprodukci. Nakonec Diccionario abreviado por la Academia (Stručný 

akademický slovník) z roku 1780 uvádí, že capricho je dílo vytvořené silou důvtipu či 

šikovností spíše než dodržováním uměleckých pravidel. Ortega y Gasset zobecňuje, když 

tvrdí, že „pro Goyu znamenalo capricho vše, co malíř tvoří za hranicemi své profese“.33 

Každá z těchto definic se dá bezpochyby aplikovat na Goyovu tvorbu, neboť i on musel 

překonávat klasické kánony, stejně tak většina jeho grafik nebyla původně určena 

k prodeji, byla jakýmsi rozmarem mimo oficiální zakázky, a na jejím počátku byla 

především touha zachytit autorův rozjitřený vnitřní svět.  

Zachycuje-li Goya své nitro, můžeme chápat Los Caprichos jako jeho osobní 

zpověď? Zdá se nám, že již zvolená technika díla, tedy grafické listy, používané jako 

masový informační prostředek, vylučuje jeho intimní charakter, navíc je zřejmé, že témata 

v sérii znázorňovaná v celé šíři korespondují s názory skupiny osvícenců, články z listu El 

Censor, atd. Osobitost tedy můžeme hledat v provedení, nikoliv však v obsahu cyklu.34 

Díky tradici publikovat informaci o prodeji grafických listů v novinách se o motivech 

vzniku série Rozmarů dozvídáme od autora samého:  

„Kolekce grafických listů rozmarných námětů, vymyšlených a 

vyleptaných panem Franciscem Goyou.  

Autor, přesvědčený o tom, že kritika lidských chyb a neřestí 

(ačkoliv se zdá vlastnější výmluvnosti a poezii) může být také 

předmětem malby, zvolil za vhodné náměty pro své dílo, mezi 

množstvím výstředností a omylů vlastních celé společnosti, a mezi 

                                                 
32 HELMAN (pozn. 18) 12: „He logrado hacer observaciones que regularmente no dan lugar las obras 
encargadas, y en las que el capricho y la invención no tienen ensanches“.  
33 Ibidem 164.  
34 Znázorňování těchto námětů je ve výtvarném umění neobvyklé, nicméně nikoliv jejich analýza v literatuře.  
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obavami a lžemi, prověřenými zvyky, neznalostí nebo prospěchem, 

ty, které považoval za způsobilé poskytnout látku pro komično a 

navíc procvičit představivost autora.   

Protože většina věcí, které jsou zobrazeny v tomto díle, je 

smyšlená, nebude troufalé věřit, že jejich nedostatky snad najdou 

mnoho odpuštění mezi učenci: vzhledem k tomu, že autor 

nenásledoval příkladu jiných, a ani nemohl kopírovat přírodu. A 

jestliže napodobovat ji je tak těžké, o to obdivuhodnější je, 

podaříli-se to;  zaslouží si ocenění ten, kdo se od ní zcela vzdálil, a 

předložil očím formy a přístupy, které dosud existovaly pouze 

v lidské mysli, zatemnělé a zmatené nedostatkem vzdělání či 

rozohněné bezuzdnými vášněmi.  

Předpokládali bychom velkou neznalost výtvarného umění, 

kdybychom publikum upozornili, že autor v žádné z kompozic 

tvořících tuto kolekci nechce zesměšňovat osobité nedostatky toho 

či onoho jedince; to by bylo vpravdě omezování talentu a 

prostředků, které se uplatňují v napodobovacím umění k vytvoření 

dokonalých děl.  

Malba (stejně jako poezie) vybírá z všeobecného to, co 

pokládá za vhodnější ke svému záměru: shromažďuje v jedné 

fantastické osobě okolnosti a povahy, které příroda prezentuje 

rozdělené mezi mnohé, a z této směsi, důvtipně sestavené, vyplývá 

ona šťastná nápodoba, díky které dobrý řemeslník získává titul 

vynálezce, nikoliv úslužného kopisty.  

Prodává se v ulici Desengan͂o35, číslo 1, obchod s parfémy a 

likéry, každá kolekce 80 listů za 320 reálů“. 
 

Prvotní záměr autora je podle textu publikovaného 6. února roku 1799 čistě 

estetický: zobrazení neobvyklých námětů má sloužit k procvičení umělcových výtvarných 

schopností a jeho představivosti. Vezmeme-li v úvahu názor Lafuente Ferrariho, že 

                                                 
35 Desengan͂o můžeme v současné době podle Slovníku španělské královské akademie (dostupný on-line na 
www.rae.es) chápat jednak jako poznání pravdy, k němuž dojde vyvedením o omylu či klamu, stav z toho 
pramenící, tedy deziluze, rozčarování či zklamání;  slovník Tesoro de la lengua castellana o 
española (Tezaurus jazyka kastilského čili španělského) Sebastiána de Covarrubias z roku 1611, který se 
používá k výkladu starých textů, uvádí význam „přímé a jasné jednání“. Tento význam je podle nás 
v Goyově době pravděpodobnější.  

http://www.rae.es/
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počátek celé série je nutno vidět již v kresbách Alba ze Sanlúcaru, které opravdu vzniklo 

z čistě estetických a osobních důvodů Francisca de Goyi, pak nemůžeme nesouhlasit. Je 

však zřejmé, že postupem času, kdy tato série dostávala svou finální podobu, změnil se i cíl 

jejího autora: upozornit na lidské neřesti, nedostatky a slabosti pomocí jejich zveličení a 

nakupení do jedné, fiktivní osoby, která se pod tíhou výstředností a omylů stává groteskní 

figurkou, na níž vady více vyniknou. Podstatný rozdíl mezi Goyou a ostatními představiteli 

španělského osvícenství vidíme v tom, že umělcovo kritické dílo nenabízí žádnou 

alternativu: je snad řešením víra v sílu rozumu, osvícenské ideje či sociální reformy? 

Zřejmé je jedině to, že „spánek rozumu vyvolává příšery”.  

Snad opatrnost vede autora textu ke zdůrazňování obecného charakteru obrazů, což 

bychom mohli přičíst dobové módě i vlivu podobného textu, jehož autorem je Moratín. 

Jeho úvod k  La Comedia nueva (Nová komedie) se stylisticky i obsahově shoduje s textem 

Goyovým, což vede badatele k nyní obecně přijímané teorii, že autorem inzerátu Los 

Caprichos je týž spisovatel. Výrazně literární charakter textu nás navíc přivádí 

k domněnce, že bychom v něm mohli vidět paralelu k tradičním předmluvám renesančních 

i barokních děl. V nich autor vysvětluje záměr své tvorby, aby předešel údajně chybným 

interpretacím, jako to činí například Juan Ruiz, Arcikněz z Hity, v Knize dobré lásky, 

kterou Goya bezesporu dobře znal. Ruiz popisuje nástrahy lásky, nabádá vyvarovat se 

neřestného života, činí tak ovšem prostřednictvím tzv. exempla ex-contrariis, tedy 

příkladem negativním. Kniha ve stylu Ovidiova Umění milovat je ve skutečnosti podle 

autora ilustrací toho, jak hříšný život končí. Opatrnost textu inzerátu a autorova zdánlivá 

pokora a skromnost nám připomínají ještě jednu zajímavou techniku, kterou Juan Ruiz 

používá v proslovu, zvanou captatio benevolentiae. Ve snaze získat si čtenářovu přízeň a 

zároveň předejít možnému hněvu kritiků, staví se autor do pozice prostého, chybujícího 

jedince, kterému je možné případný omyl prominout. Autor také vyzdvihuje záslužnost 

inovativního přístupu k sérii, originalitu, a to i přes možné riziko, že dílo nebude přijato; 

příznačné stanovisko pro umělce, který se celý život učí novým technikám.  

Goyovy Rozmary nechtějí být nápodobou přírody, naopak umělec se cítí být veden 

fantazií do sfér neznáma a nepravděpodobnosti. I tím je teoreticky vyloučeno chápání 

souboru jako kritiky konkrétních osob. Ve snaze podobným interpretacím předejít, opatřil 

Goya jednotlivé listy komentáři. Často však zdánlivé objasnění obrazu jednoduchou větou 

nebo veršem z lidového rčení mohlo pozorovatele spíše zmást; to mohlo být umělcovým 

záměrem. Z podobných pohnutek zřejmě Goya proházel původní pořadí listů tak, aby 
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netvořily tematické celky, a tím zmírnil jejich kritický účinek.36 V současné době máme 

k dispozici tři knihy komentářů k sérii Caprichos, více či méně konkrétní. Rukopisem, 

jehož obsah pravděpodobně Goya posvětil, je takzvaný Manuscrito del Museo del Prado 

(Rukopis Muzea Prado). Další dva, Manuscrito de Ayala (Ayalův rukopis) a Manuscrito de 

la Biblioteca Nacional (Rukopis Národní knihovny), se v mnoha komentářích shodují, jsou 

ostřejší a konkrétnější, často odkazují na reálné osoby a události, na rozdíl od Rukopisu 

z Prada, který udržuje obecný tón vysvětlivek. Obsah všech knih uveřejnila Edith Helman 

ve své publikaci Trasmundo de Goya (Goyův svět). Lafuente Ferrari zmiňuje další text, 

který uveřejnil Lefort v knize Francisco Goya (Paříž 1877), analogický s Ayalovým 

v uvolněném tónu a narážkách na konkrétní osoby.37 

Je podle našeho názoru příznačné pro moralisticko-satirickou tvorbu, že poučení 

musí být skryto, zašifrováno v komických obrazech. Goya ve svých Rozmarech, v 

„pevném svědectví pravdy“,38 pravdu sice odhaluje, jedná se však o pravdu rozmarnou, 

snovou, pošetilou, jak ji zobrazovali autoři humanistických dialogů, konkrétně například 

Erasmus Rotterdamský v Chvále bláznovství. Autor má zájem o zobrazení jen části pravdy, 

té, která upozorňuje na slabiny rozumu, a to ze svého úhlu pohledu. Určitou symboliku 

nutnosti prohlédnutí bychom mohli vidět i v náhodě, která zapříčinila, že prodej Goyovy 

série probíhal v Madridské ulici Desengaño, tedy Prozření.  

Tvrdíme-li na začátku této kapitoly, že Goya v sérii Los Caprichos navazuje na 

tradice španělské kultury, považujeme za vhodné dodat, že navazuje především na tradice 

populární a literární, nikoliv výtvarné. Dosud jsme zmínili několik klasických děl, která 

Goya bezpochyby znal, neboť přestože se svým vzděláním nemohl zcela rovnat svým 

osvícenským přátelům, jistě si v jejich společnosti rozšířil obzory. Tito vyzdvihovali 

především představitele humanismu, španělské satiriky a pikareskní román, ale i 

Cervantese či Queveda, představitele Zlatého věku, kteří různými způsoby, jemněji či 

ostřeji, poukazovali na tytéž lidské slabiny jako Goya a jeho přátelé na konci 18. století.  

Jak uvidíme v komentáři jednotlivých témat série, mnoho z citovaných autorů mohlo být 

předlohou pro Goyova zobrazení. Mnohdy tak mohla sloužit i nejrůznější rčení, písně, 

zkrátka lidová tvorba. Valeriano Bozal nicméně připomíná, že tyto vzory jsou pouze vzory, 

                                                 
36 Je známo, že prvním listem souboru, který dnes otevírá Goyův autoportrét, byl list číslo 43, známá rytina 
El sueño de la razón produce monstruos (Spánek rozumu vyvolává příšery). O původním uspořádání toho 
však není moc známo.  
37 LAFUENTE FERARI (pozn. 25) 31.  
38 Manuscrito del Museo del Prado, citováno podle Alfonso Emilio PÉREZ-SÁNCHEZ: Goya: Caprichos. 
Desastres. Tauromaquia. Disparates, Madrid 2006, 60: „el testimonio sólido de la verdad“.   
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nikoliv přesné předlohy a předměty reprodukce. Goyovy grafiky podle něj v žádném 

případě nelze chápat jako ilustrace k těmto literárním předlohám.39 Jedinou výjimkou je 

pravděpodobně série La Tauromaquia, která podle několika autorů měla být ilustrací k 

Moratínově studii Carta histórica sobre el origen y progreso de las corridas de toros en 

España (Historický dokument o původu a vývoji býčích zápasů ve Španělsku).40  
 

                                   
[8] Francisco de Goya: Ydioma universal, 1797, Museo del Prado, Madrid; El sueño de la razón produce 

monstruos, 43, Los Caprichos 1799, Biblioteca Nacional, Madrid. 
 

Klíčem k pochopení celé série může být deska číslo 43, známé téma Sueño de la 

razón produce monstruos (obr. 8 Spánek rozumu vyvolává příšery). Ta původně celou sérii 

otevírala, v konečné podobě je však úvodem k souboru námětů čarodějných a snových. 

Goya na přípravné kresbě  Ydioma universal (obr. 8 Univerzální jazyk) vysvětluje její 

význam takto: „Snící autor. Jeho záměrem je pouze vymýtit škodlivou vulgaritu a uchovat 

pomocí tohoto rozmarného díla pevné svědectví pravdy“.41 Sen tedy osvobozuje mysl 

svázanou rozumem a uvolňuje bohatý svět podvědomí, svět naruby, ve kterém hrají prim 

noční tvorové, příživničtí kněží a aristokraté. Definitivní podoba desky je méně explicitní, 

Goya ponechává pouze titul uvedený na přední desce stolu, o který se spánkem přemožený 

autor opírá. Na rozdíl od přípravné kresby však věnuje větší pozornost pozadí, které 

ovládají noční tvorové v čele s netopýrem, který je podle Alciatova emblému LXII 

symbolem zaslepenosti, příčinou nejasného chápání.42 Víření netopýrů a sov je podle 

Bozala jasným odkazem na noční můru. Z vyobrazení mizí i bílá plocha z levého horního 
                                                 
39 Valeriano BOZAL: Goya y el gusto moderno, Madrid 2002, 101.  
40 Na souvislost mezi Goyovým cyklem a Dokumentem poukazují například Juan de la Encina, José María de 
Cossío či Lafuente Ferrari.   
41 PÉREZ-SÁNCHEZ (pozn. 38) 60.  
42 Andrea ALCIATI: Los emblemas de Alciato: traducidos en rimas españolas: Barcelona 2003, 98.  
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rohu, možná reference na světlo, na svět za dne, kdy vládne rozum, a zůstává pouze čerň 

noci a temnoty. Stejný autor poznamenává, že podle jeho názoru Goya nechce tvrdit, že 

rozum znamená nutně pravdu, ale spíše jen nabízí alternativu v podobě vyobrazení nočních 

můr a jeho cílem je vytáhnout je na světlo.43 Autoři poznámek v jednotlivých rukopisech 

se pak shodují na posunu významu od znázornění pravdy k výkladu uměleckému: fantazie 

odpoutaná od rozumu vytváří neuvěřitelná monstra, a spolu s ní je matkou umění, 

počátkem zázraků. Hovoříme o snu jako o zdroji rozmaru, o fantazii jako umělcově 

útočišti. Paradoxně se dostáváme k baroknímu chápání snu jako tvůrčí síly, tedy 

k myšlence doby, kterou, jak poznamenává Glendinning, francouzští osvícenci pohrdali.44 

Ve Španělsku však nebyla tato doba odmítána, možná proto, že v kulturní historii se 

jednalo o období rozkvětu za vlády Habsburků, tzv. Zlatý věk zahrnující pozdní renesanci 

a baroko, a přechod mezi oběma obdobími nebyl tak výrazný. V jeho průběhu vzniklo i 

inspirativní drama Pedra Calderóna de la Barcy Život je sen (La vida es sueño), které 

navazuje na dlouhou tradici započatou Platónovým Podobenstvím o jeskyni a jehož hrdina 

se pohybuje na hranici snu a bdění, neschopen rozlišit realitu a fikci, podobně jako Goya – 

snící autor.  

 

4.2. Náměty Goyových rozmarů a jejich ideové pozadí  

O nočních můrách, které zneklidňovaly Francisca de Goyu, píše Edith Helman, že 

„některé Caprichos zesměšňují obecné neřesti jako opilství, obžerství, zahálku či chtíč, 

také marnivost nebo pokrytectví, a to ve scénách reálných či v současnosti možných; jiné 

pojednávají o obvyklých dobových tématech, o pochybném vzdělávání dětí nebo 

důsledcích nevzdělanosti a pověrčivosti, všechny jsou ale viděny ze stejného úhlu pohledu 

osvícenců –z pohledu deníku El Censor a Meléndezových či Jovellanosových satirických 

básní, letáků a článků mnoha současníků- tedy jako vady nebo nemoci lidského rozumu, 

které mohou  a mají být napraveny nebo vymýceny“.45 Reflexe aktuálního stavu země nutí 

Goyu zpočátku nevědomky změnit tón jeho Rozmarů z lehce erotického, přes karikaturní, 

až po ďábelský ve výjevech sabatů. Série Los Caprichos představuje nesmírně komplexní 

                                                 
43 BOZAL (pozn. 39) 116.  
44 GLENDINNING (pozn. 2) 164.  
45 Valeriano BOZAL: Imagen de Goya, Barcelona 1983, 104: „Algunos Caprichos satirizan vicios 
universales como la borrachera o la gula, la ociosidad o la lujuria, la vanidad o la hipocrecía, por medio de 
escenas o acciones reales o posibles en la actualidad; otros versan sobre tópicosdel momento, la defectuosa 
educación de los niños o los perjuicios que resultan de la ignorancia y la superstición, pero todos ellos están 
concebidos desde el mismo punto de vista ilustrado –el de el Censor y las poesías satíricas de Meléndez y 
Jovellanos, y de los folletos y artículos de numerosos contemporáneos- es decir como aberraciones o 
enfermedades de la razón humana que se pueden y se deben corregir o desterrar“.  
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soubor, který podle nás není možné zařadit do několika škatulek, neboť témata se prolínají, 

přelévají jedno do druhého.  

Z tohoto důvodu odmítáme pokus Sáncheze Cantóna rozdělit desky do několika 

skupin podle námětu na: defektní vzdělávání, námluvy a jejich plody, prospěcháře, 

čarodějnictví a skřety. Není naším cílem udělat úplný souhrn témat, která se v cyklu 

vyskytují, a proto se soustředíme pouze na ta hlavní. Podle nás je nejdůležitějším námětem 

celé série žena ve všech podobách a situacích: žena v obrazech lásky, manželství, koketerie 

nebo vrtkavosti. Ve většině případů žena jako objekt touhy, zdroj pokušení, ztělesnění 

pokrytectví či falše. Goya zařadil do cyklu pouze dva obrazy opravdové, vášnivé lásky - 

jedná se o po sobě jdoucí caprichos 9 a 10, Tántalo (Tantalos) a El amor y la muerte 

(Láska a smrt). První z jmenovaných představuje muže truchlícího nad mrtvým tělem své 

milenky či ženy, za jejíž smrt podle autorů rukopisů může manželova nevábnost. Mužův 

expresivní výraz a rozcuchané vlasy kontrastují s klidem ženina bezvládného, bledého těla. 

Její oválný obličej s malými ústy, černé vlasy a širší šíje představují Goyův ideál krásy, 

který malíř opakuje na mnoha obrazech mladých žen, často prostitutek. Obraz staršího 

muže s mladou, krásnou ženou nás přivádí k myšlence, že bychom tento list mohli vidět 

jako zobrazení Francisca Goyi a Cayetany z Alby. Ta sice nezemřela, nicméně zklamání, 

které Goyovi jejich vztah přinesl, a vzdálení se od rozmarné vévodkyně by Goya s trochou 

nadsázky mohl vyjádřit milenčinou smrtí. Druhý příklad je zřejmě kritikou přežívajících 

soubojů. Zde naopak zoufalá žena drží v náručí muže, nejspíše dvořana či aristokrata, 

kterému z ruky vypadl kord. Výraz ženiny bolesti svědčí o upřímnosti zobrazení, nejedná 

se tedy jako v ostatních případech o výsměch.  

V několika málo případech se žena stane obětí mužského násilí, či spíše jeho nekalé 

touhy, jak můžeme vidět například v rozmaru ¡Qué sacrificio! (14- Jaká oběť!), v němž je 

mladá žena rodinou nucena ke sňatku se starým, leč zámožným mužem. Nerovné sňatky, 

uzavřené za účelem společenského vzestupu, byly jedním z častých témat kritiků z řad 

osvícenců. Odlišný je námět rozmaru číslo 8 – ¡Qué se la llevaron! (Unesli ji!): rukopis 

muzea Prado říká, že žena, která není opatrná, bude, třeba násilím, patřit prvnímu kdo 

přijde. Na tomto listu můžeme vidět, jak rozdílné mohou být vysvětlivky z rukopisů, neboť 

rukopis z Národní knihovny vidí v pozadí výjevu kněze, který propadl zakázané lásce a 

nechal oběť své touhy unést. Nejednoznačná je pozice ženy v caprichos No te escaparás 

(72– Neutečeš) a No grites, tonta (74– Nekřič hloupá), neboť vzhledem k jejímu 

provokativnímu výrazu ji musíme pokládat za spoluviníka dění, aneb jak říká rukopis 

z Prada: „kdo nechce utéct, neuteče“.  
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Téma provokativních žen a koket nás přivádí k rozsáhlému souboru námětů 

spojených se světem námluv, milostných her a prostituce. Přestože byly nevěstince ve 

Španělsku oficiálně zakázány již v 17. století, existuje mnoho dokladů o tom, že v i 

Goyově době se jednalo o ožehavý problém, a to z morálních i zdravotních důvodů 

(především se lidé obávali tzv. francouzské nemoci). Dokladem snahy o jeho řešení již 

v 17. století, konkrétně snahy o odstranění prostitutek z veřejných prostranství v Madridu, 

bylo založení veřejného domu Casa de la Galera. Jeho zakladatelka popisuje prostituci 

v praxi takto: „(Prostitutky) vycházejí za nocí na lov jako bestie ze svých jeskyní; vystaví 

se na roh, v ulicích a v portálech domů lákaje ubohé neopatrné muže, ti upadají do 

satanášových sítí a do těžkých hříchů. Chodí do domů panstva, kde jsou sluhové a další 

personál, chodí dokonce do stájí, a vychrtlí muži, maje příležitost, propadají; a ony, po 

dlouhé noci, seberou nestydatý výdělek a zamíří do příbytků a domů, které mají, a tam 

tráví den spánkem, jídlem a lenošením, než zase přijde noc“.46 Zdrojem informací pro 

Francisca Goyu byla, kromě osobní zkušenosti, satiricko-erotická báseň Moratína otce 

z roku 1769, která přestože se ocitla na inkvizičním seznamu zakázaných knih, 

bezpochyby potají kolovala mezi lidmi. Báseň Nicoláse Fernándeze de Moratín  je jakousi 

tajnou příručkou o světě prostituce, popisuje čtvrti specializované na prodejnou lásku, 

uvádí pravdivé i smyšlené historky o lásce. Stejně jako Arcikněz z Hity, i Moratín se na 

začátku zaklíná: „Jsem zrcadlo, ne úřad, moje píseň varuje, neradí“ (Soy espejo, no 

oficina,/ mi canto avisa, pero no aconseja“).47 Moratín nekáže ctnost, ale varuje před 

ženami toužícími po penězích. Nepříznivé podmínky pro vykonávání řemesla znázorňuje 

Goya v Caprichu Mala noche (36– Zlá noc), ve kterém vidíme dívku, které vítr zvedá 

sukně, odfoukává šátky a jinak jí znepříjemňuje čekání na zákazníka - podle rukopisů se 

jedná o trest za to, že v noci nechtějí zůstat doma. Miroslav Míčko dodává, že „podle 

tradiční interpretace je zde poběhlicí, která bloudí nocí, míněna královna Marie Luisa.48 

V rámci série můžeme rozlišit různé fáze prostituce. Nejdříve vidíme dívky vábící 

potenciální zákazníky, následuje soubor listů, na kterých je zobrazena fáze, kdy žena 
                                                 
46 Madre Magdalena de San Jerónimo: Razón y forma de la Galera y Casa Real, que el Rey Nuestro Sen͂or 
manda hacer en estos reinos, para el castigo de las mujeres vagantes, ladronas, alcahuetas, y otras semejantes. 
Valladolid, 1608, citováno podle Roberto ALCALÁ FLECHA: Literatura e ideología en el arte de Goya, 
Zaragoza, 1988, 375: „Llegada la noche salen como bestias fueras de sus cuevas a buscar la caza; pónense 
por esos cantones, por calles y portales de casas, convidando a los miserables hombres que van descuidados, 
y hechas lazos de Satanás, caen y hacen caer en gravísimos pecados. Vanse por las casas de los Sen͂ores 
donde hay pajes y otra gente moza de servicio, vanse hasta las caballerizas, y los hombres flacos, teniendo a 
la mano la ocasión, caen miserablemente; y ellas, habiendo gastado toda la noche, o la mayor parte de ella, 
recógense con su torpe ganancia a las posadas y casas que tienen, y allí gastan el día en dormir, comer y 
holgar, hasta que vuelve la noche“. 
47 LAFUENTE FERRARI (pozn. 25) 21.  
48 Miroslav MÍČKO: Goya. Caprichos, Praha 1956, 33.  
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účtuje s mužem, takzvaně ho oškubává. Jsou však i obrazy, na kterých se role vymění a je 

to žena, která se stává obětí zákazníků či obecně svého řemesla.  

Postava ženy, prostitutky, vábící zákazníky, se objevuje ve španělském výtvarném 

umění až s příchodem Francisca de Goyi. Alcalá Flecha uvádí podle jeho názoru asi jediný 

obraz podobného námětu, a to Murillovy Mujeres en la ventana (Ženy v okně, 1665-75). 

Goyovy scény tohoto typu jsou si v podstatě velmi podobné, mění se pouze detaily. 

Capricho Bellos consejos (obr. 9, 15- Krásné rady) zobrazuje dívku zaučovanou starší 

ošklivou ženou, pravděpodobně kuplířkou. Dívčina zdánlivá cudnost, podpořená šerem, 

které postavy obklopuje, však kontrastuje s odkrytou bílou hrudí. Dívku zrazuje i 

rozevřený vějíř, neboť ctnostná žena se nikdy nenechávala zachytit s otevřeným vějířem; 

ten, kromě osvěžení, sloužil ke komunikaci s muži. Ženy sedí na židlích podél cesty, jedna 

židle je prázdná – čekají na zákazníka? Prostředí evokuje místa, na kterých se podobná 

dostaveníčka v Madridu odehrávala, např. Prado. 
 

           
[9] Francisco de Goya: Bellos consejos, 15; Bien tirada está, 17, Los Caprichos, 1799, Biblioteca Nacional, 

Madrid. 
 

Velmi podobná je scéna z Capricho Bien tirada está (obr. 9; 17- Je pěkně natažená). 

Zde si dívka opřená nohou o ohřívadlo upravuje punčochu, buďto v rámci posledních 

úprav před příchodem zákazníka, nebo aby nějakého nalákala. Všechny rukopisy se 

pozastavují u dvojsmyslného názvu, který může odkazovat jednak na nataženou punčochu, 

ale v přeneseném slova smyslu i na dívku. I zde vidíme v pozadí stařenu, která dívce udílí 

rady. Tato zobrazení prostituce bychom podle našeho názoru mohli chápat také jako 

příklad špatného vzdělávání – nejedná se sice o vzdělávání, ale spíše výuku řemesla, 
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nicméně vidíme proces předávání informací ze zkušené ženy na mladou dívku, z 

„matky“ na dceru. Goya s nadsázkou znázorňuje, k čemu takové vzdělávání dívek může 

vést.  

Moment, kdy se muž lapí do pasti a je za to patřičně potrestán, vykresluje Goya na 

po sobě jdoucích deskách (obr. 10) Todos caerán (19- Všichni padnou) a Ya van 

desplumados (20-Už jsou oškubaní) a na listu, který bychom mohli zařadit mezi oba 

zmíněné, Le descañonan (35- Už ho škubou). Jak názvy napovídají, tyto listy jsou určitou 

morálně-didaktickou pomůckou pro pány, kteří snadno podléhají svodům, varující před 

možnými důsledky podobných dobrodružství.  První z nich varuje, že žádný neopatrný 

muž neunikne lstem ziskuchtivých žen, poslední zmiňovaný zobrazuje moment, kdy dvě 

ženy mají muže v pasti a oškubávají ho. Slovo descañonar znamená holení břitvou, což lze 

přeneseně vyložit jako obírání o peníze. Je to trest za naivitu, se kterou se muži odevzdali i 

přes varovné zkušenosti ostatních mužů. Miroslav Míčko upozorňuje, že zde je možné 

vidět narážku na špatnou vládu, která odírá důvěřivý národ.49 Rozmar Ya van desplumados 

(20-Už jsou oškubaní) zachycuje muže-kuřata v momentu, kdy jsou vyháněni z interiéru 

poté, co tam nechali své peří i své majetky, aby na jejich místo přišli muži noví. V pozadí 

se mužům vysmívají dva kněží s růženci u pasu, snad proto, že za své hříchy byli 

potrestáni? Zdá se nám zajímavá přítomnost kněží ve scéně prostituce a obohacování se na 

druhých, neboť jak ještě uvidíme, i tito vyhledávali služby kuplířek a obohacování se na 

účet druhých jim také nebylo cizí. Máme zde tedy další důkaz provázanosti jednotlivých 

tematických skupin. 
 

           
[10] Francisco de Goya: Todos caerán, 19; Le descañonan, 35; Ya van desplumados, 20, Los Caprichos 

1799, Biblioteca Nacional, Madrid. 

                                                 
49 Ibidem 31. 
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Alcalá Flecha ve své publikaci Literatura e ideología en el arte de Goya (Literatura 

a ideologie v Goyově umění) cituje z článku George Levitina o emblémech v Goyově 

díle.50 Levitine vidí možný zdroj inspirace obrazů mužů-kuřat v emblému Amatorum 

Caecitas (obr. 11) z knihy Josta Ammana Insignia sacrae Caesareae majestatis (Frankfort 

1579), na kterém okřídlení muži s taškami a v čepicích s rolničkami, symbolem 

bláznovství, létají k holubníku. Někteří na něm posedávají, jiní padají a ztrácejí tak své 

tašky a peří. Podobný je emblém Columbarium puellarum (obr. 12) z knihy Johanna 

Theodore de Bry Proscenium vitae humanae (Frankfort, 1627).  Holubník zakončený 

planoucím srdcem je v tomto případě vztyčený nad vodou. Létající muži padají do vody, 

kde je z břehu zachytávají ženy na prut. Jak poznamenává Levitine, ani na jednom z těchto 

listů není, jak je tomu u Goyi, lákadlo v podobě okřídlené ženy, jako léčka zde působí 

samotný holubník. Není ovšem prokázáno, že Goya mohl tyto publikace znát.  
 

                         
[11] Jost Amman: Amatorum Caecitas, Insignia sacrae Caesareae majestatis, Frankfort 1579, s/p. 

[12] Johann Theodore de Bry: Columbarium puellarum, Proscenium vitae humanae, Frankfort, 1627, LI, 59. 
 

I ženy se mohou stát obětí starého řemesla. A to sice jsou-li za jeho provozování 

zatčeny a vedeny do vězení, jak vidíme na rozmaru Pobrecitas (22- Chudinky), nebo 

dostanou-li se do spárů lstivým soudcům či drábům jako v rozmaru Qual la descañonan 

(21- Jak ji škubou). Goya zde vyzdvihuje spíše sociální aspekt živnosti a zobrazuje 

prostitutku jako oběť zákonů pokrytecké společnosti.  

Věnovali jsme poměrně mnoho pozornosti tématu prostituce, neboť se k ní ještě 

vrátíme ve spojitosti s čarodějnicemi a kuplířkami, jimž je věnovaná další kapitola. Stejně 

tak mají s prostitucí určitou spojitost i postavy kněží, Goyou často znázorňované. 

                                                 
50 ALCALÁ FLECHA (pozn. 46) 385-388.  
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Osvícenští intelektuálové nechápali, jak bylo možné, že ještě v 18. století funguje tak 

zastaralá instituce jako byla Inkvizice, instituce, která se zabývá zcela absurdními 

problémy a vynáší ještě absurdnější soudy. Církev navíc podporovala pověrčivost lidu, 

zaostalost, která ho udržovala v její náruči. Pořádala o nedělích honosná procesí místo aby 

se věnovala modlitbám, inkviziční procesy se měnily ve frašku a divadlo pro lid. 

Jovellanos proto sepsal pro krále Karla IV. Zprávu o Tribunálu Svaté Inkvizice, v níž 

navrhoval její zrušení. Jak jsme viděli, i kněží vyhledávali služby prostitutek, živili se na 

úkor věřících, hromadili majetek. O obecné nenávisti ke kněžím svědčí i lidový popěvek, 

který zachytil Jovellanos roku 1791 v okolí Salamanky:51  
 

De gorriones, curas y frailes                         Od vrabců, farářů a mnichů 

líbrenos Dios de estas tres malas aves, osvoboď nás Bože od těchto zlých ptáků, 

los gorriones se comen el trigo vrabci zobou obilí 

y los curas se beben el vino a faráři popíjejí víno 

y los frailes retozan las mozas a mniši laškují s děvčaty 

líbrenos Dios de estas tres malas cosas.  osvoboď nás Bože od těchto tří zlých věcí. 
 

Laškování mnichů s mladými děvčaty zobrazil Goya v rozmaru ¡No grites tonta! 

(obr. 13; 74- Nekřič hloupá!), obžerství a popíjení vína v Están calientes (13- Jsou celí 

žhaví) a Nadie nos ha visto (79- Nikdo nás neviděl). Bezduchá kázání si Goya vzal na 

mušku v rozmaru ¡Qué pico de oro! (obr. 13; 53- Zlatý zobák!), ve kterém podle rukopisu 

z Prada popisuje velkolepá kázání, ve kterých kněží velkými, leč prázdnými slovy ohlupují 

věřící. 

Není také náhodou, že skřeti v rozmaru Nekřič hloupá! mají kněžská roucha. Ayalův 

rukopis a rukopis z Národní knihovny popisují ženu jako zbožnou ošklivku, která se 

odevzdá prvnímu strašákovi, který přiletí oknem. Těmito hastroši, které ženy vítají 

s otevřenou náručí, ačkoliv jsou naoko vystrašené, bývají právě kněží. Stejně tak capricho 

Duendecitos (49- Skřítkové) podle rukopisu z Prada definuje skřítky jako „veselé, 

kratochvilné a úslužné. Jsou sice trochu mlsní, rádi provádějí různá čtveráctví, ale jinak 

jsou to milí a dobří človíčkové”. Zbývající komentáře hovoří explicitně o kněžích. Říkají, 

že právě kněží a faráři jsou opravdovými skřítky tohoto světa. Tito církevní hodnostáři se 

živí na účet věřících a zdánlivou chudobou zakrývají své bohatství.  

                                                 
51 LAFUENTE FERRARI (pozn. 25) 23.  
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[13] Francisco de Goya: ¡No grites tonta!, 74;  ¡Qué pico de oro!, 53, Los Caprichos 1799, Biblioteca 

Nacional, Madrid. 
 

Jedním z mála námětů, u kterého nacházíme možný výtvarný zdroj inspirace, jsou 

takzvané asnerías, neboli osloviny. Jedná se o sérii satirických námětů, v nichž Goya 

prostřednictvím obrazů oslů kritizuje lidské zlozvyky. Co se námětu týče, nejedná se o 

zcela homogenní sérii, pojítkem je zde postava osla. Sánchez Cantón poukázal na několik 

literárních děl, která mohla být na počátku tohoto cyklu. Jedná se především o knihy 

Gabriela Alváreze de Toledo La Burromaquia nebo o Fornerova Vzdělaného osla (El asno 

erudito).52 Je také možné, že Goya převzal nápad s oslí sérií z ilustrací tehdy oblíbené 

zábavné satirické publikace Memorias de la insigne Academia Asnal (Paměti proslulé oslí 

akademie) jistého Doktora de Ballesteros. Paměti byly vydány v Bayonne roku 1792 a 

najdeme v nich i tři náměty, které se překvapivě shodují s Goyovými obrazy. Například 

rozmar Brabisimo! (38- Bravísimo!) koresponduje s karikaturou Asinus Musicus. Autoři 

obou vyobrazení se vysmívají oceňování umění, kterému nikdo nerozumí (pokud se o 

umění vůbec jedná), jen proto, že tak činí ostatní. Autor rukopisu z Prada vysvětluje, že 

„jestliže stačí-li pro porozumění uši, není nikoho chytřejšího. Obává se však, že osel tleská 

hudbě, která vůbec nezní“. Miroslav Míčko přidává vysvětlení satiricko-politického 

charakteru: v opici lze spatřovat obraz královny, která svými chvalozpěvy vynáší svého 

milence.53 Navazující rozmar Asta su abuelo (obr. 14; 39- Až k dědovi) pokračuje podle 

Ayalova rukopisu v kritice prvního ministra Godoye, když se vysmívá posedlosti lidí po 

urozeném původu a příslušnosti k vyšším společenským vrstvám. Tuto posedlost lze 

                                                 
52 HELMAN (pozn. 18) 69.  
53 MÍČKO (pozn. 48) 33.  
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samozřejmě zobecnit na výsměch urozenosti, která není dána lidskými kvalitami, ale 

dědičným titulem.  

 

[14] Francisco de Goya: Asta su abuelo, 39, Los Caprichos 1799. 
 

Oslí akademie komentuje podobnou ilustraci Asinus Nobilis takto:54  
 

Todo hombre es igual a otro hombre, Jeden člověk je stejný jako druhý, 

La virtud, y la razon Ctnost a rozum 

Hacen la real distincion, Dělají ten opravdový rozdíl, 

Que toda otra lo es de nombre.  Neboť jinak jde pouze o jméno.  

Y es una ilusion fatal Je neblahý klam 

Distinguir a un racional Odlišovat jednoho rozumného tvora 

De otro por el nacimiento. Od druhého jen narozením.  
 

Odlišné je téma dalšího rozmaru, jehož paralelu najdeme i v ilustracích Oslí 

akademie. Rozmar De que mal morirá? (40- Na jakou nemoc zemře?) vyjadřuje myšlenku, 

že často nejvážnějším problémem nemocného je sám lékař, neboť „není třeba se ptát, na co 

nemocný zemřel, když dával na rady omezeného lékaře“ (Rukopis z Národní knihovny). 

Omezenost a hloupost bývá důsledkem špatné výchovy a nedostatečného vzdělání. 

Ta je jedním z klíčových témat osvícenců, neboť ti věřili, že vzdělání je jednou z cest k 

pokroku a nápravě společnosti. K tomu jsou ovšem zapotřebí dobří učitelé. Ty špatné a 

jejich systém výuky založený na doslovném opakování, učitele-osly, kteří „nemohou 

naučit více než hýkat“, znázornil Goya v prvním obrazu oslí série Si sabrá más que el 

discípulo? (37- Co když ví žák více?). Míčko opět nabízí vysvětlení spojené s královnou a 

                                                 
54 HELMAN (pozn. 18) 75.  
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Godoyem: velký osel byl údajně ztotožňován s pochybnými odborníky, kteří podle 

královnina přání měli připravit pozdějšího prvního ministra k vládnutí. Sérii uzavírá 

rozmar Ni más ni menos (41- Nic víc nic míň), na němž vidíme osla nechávajícího se 

portrétovat. Nicméně ani když se osel chová jako člověk a přejímá jeho manýry, 

nepřestane být oslem. Na tomto zobrazení, stejně jako na rozmaru Brabísimo!, vidíme, že 

Goya vyobrazuje umělce jako opice. Vrací se tím ke klišé, že umění napodobovací a 

kopírování přírody nevyžadují žádné speciální dovednosti? Rozmar 42 Tu que no puedes 

(Ty kdo nemůžeš) se vrací ke kritice vyšších vrstev, které se přiživují na práci ostatních. 

Ayalův rukopis i rukopis Národní knihovny litují nízké společenské vrstvy, které mají na 

svém hřbetu tíhu opravdových oslů i obraznou tíhu daní. Titulek rytiny je převzat 

z konkrétního verše lidové písně, který zní “Tú que no puedes, llévame a cuestas” (Ty kdo 

nemůžeš, vezmi mě na záda).  

 

Rozmanitost námětů, které Goya reflektuje ve svém grafickém souboru, je nesmírná. 

Všechna témata, včetně možných zdrojů informací, zajímavě analyzují například Edith 

Helman, Lafuente Ferrari či Valeriano Bozal. My jsme se pokusili vystihnout ta 

nejdůležitější, tedy ta témata, která se v cyklu nejčastěji vyskytují, a to tak, aby byla vidět 

jejich provázanost. Goya zobrazuje celý komplexní svět osvícenských myšlenek, které 

vycházejí z touhy po propojení bohaté kulturní tradice Španělska s novými, pokrokovými 

idejemi, z touhy po světě založeném na vládě rozumu a pravdy. Tato touha zahrnuje i 

odstřižení se od přežívající lidové víry ve strašidla, čarodějnice a jiné nestvůry. Právě 

temnému světu čarodějnických rejdů a tajemných praktik se budeme nyní věnovat.  

 

4.3. Brujerías – Čarodějnictví 

V obecném přehledu témat jsme čarodějnictví záměrně nechali stranou, neboť si 

myslíme, že jedinečnost tohoto námětu a jeho provázanost se zobrazením kuplířek, v 

Goyově díle neméně hojným, si zaslouží zvláštní pozornost. Co stálo na začátku nápadu 

zobrazovat neobvyklé scény čarodějnických rejů, kde se s jejich popisy mohl Francisco 

Goya setkat a jakou souvislost mají kuplířky s čarodějnictvím? Na všechny tyto otázky se 

pokusíme odpovědět v této kapitole.  

 

4.3.1. Brujerías. Inspirace a její odraz v díle Francisca de Goyi 

Čarodějnické reje se v díle Francisca de Goyi neobjevují v cyklu Los Caprichos 

poprvé. Jeho první obrazy sabatů, setkání čarodějnic s velkým kozlem, pocházejí z let 
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1797-98. Je zřejmé, že pro jejich nenadálé zobrazování musel mít Goya nějaký 

jednoznačný důvod, nějaký impuls. Lafuente Ferrari zmiňuje četbu zprávy o inkvizičním 

procesu, který proběhl v baskitském Logroñu roku 1610, během dýchánku skupiny 

Goyových přátel roku 1797.55 Tento proces popsal Leandro Moratín, syn Nicolase, autora 

knihy El arte de las putas, která sehrála významnou roli v Goyově vyobrazování 

prostituce. Stejný vliv měl na Goyu zřejmě i slavný inkviziční proces, ve kterém bylo 

obviněno přes 50 osob a šest z nich odsouzeno k upálení, ostatní k dalším trestům, a to pro 

podezření z čarodějnických praktik. Zpráva obsahuje i výpovědi odsouzených osob, popis 

údajných rituálů. Ženy vypovídají, že se scházely na hoře Zugarramundi blízko 

francouzské hranice na místě zvaném Aguelarre, což v baskitštině znamená palouk velkého 

kozla. Ten spolu s ženami prováděl černé mše, parodie na svaté církevní obřady. 

Čarodějnice Camacha ze Cervantesovy novely Coloquio de los perros popisuje dění na 

sletech: „Navštěvujeme ho (kozla) na místě odtud velmi vzdáleném, na širé pláni, kde se 

shromáždí zástup nejen čarodějnic, ale i čarodějníků, a on nám pak vždy uchystá hostinu 

nechutnou a dějí se ještě jiné věci, které jsou po pravdě řečeno - na mou duši, jako je Bůh 

nade mnou! – tak necudné a odporné, že se neodvažuji o nich vyprávět (...)“.56 Moratín 

popisuje i temnou atmosféru, v níž se reje odehrávaly: typická je přítomnost netopýrů, 

sýčků, sov, koček a dalších zvířat, symbolů noci. Stejné prostředí najdeme i na Goyových 

obrazech a grafikách, a můžeme tedy říci, že malíř vykresluje toto prostředí v souladu s 

obecnými představami, nepřidává žádné originální prvky. Originální je však samo 

vyobrazování tohoto tématu, vyskytující se do Goyovy doby pouze v literatuře, zvláště v 

beletrii, jak ostatně ještě uvidíme. Valeriano Bozal poznamenává, že Goya dává postavy i 

obvyklé předměty do prvního plánu proto, aby si je divák mohl detailně prohlédnout, 

komentovat je, snad i o nich žertovat, což byl záměr všech osvícenců – vysmívat se 

obrazům, které mají všichni v mysli, ale nikdy je před sebou neviděli tak jasně zobrazené. 

Osvícenci chtěli, aby si divák uvědomil, o jak nereálné a absurdní scény se jedná.57  

První obraz Aquelarre, čarodějnického reje, si objednala pro svůj palác Alameda 

rodina vévodkyně z Osuny, Goyovy velké příznivkyně. Goya maluje tento známý obraz 

v období velké tvůrčí aktivity, v druhé polovině 90. let. Velký kozel s dlouhými rohy na 

                                                 
55 LAFUENTE FERRARI (pozn. 25) 22: Moratínova Relación del auto de fe celebrado en Logroño en 1610 
(Vylíčení autodafé konaného v Logroñu roku 1610) sice nebyla vydána před rokem 1811 nebo 1812, 
nicméně poznámky a komentáře k němu měl jistě připraveny. Po dlouhou dobu byly titulky grafických listů 
s čarodějnickými náměty považovány za převzaté právě z Moratínovy knihy. Později se objevila informace, 
že, jak uvádíme, tato kniha nevyšla před zmíněným rokem 1811 a vliv této publikace na vznik Goyových 
obrazů na toto téma byl zcela negován. V současné době je obecně přijímána výše citovaná teorie.   
56 Miguel de CERVANTES SAAVEDRA: Příkladné novely, Praha 1977, 510.  
57 Valeriano BOZAL: Quevedo y Goya, in: Cuadernos hispanomericanos, 361-362, 1980, 125. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=387&clave_busqueda=16062
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něm předsedá shromáždění čarodějnic, z nichž dvě mu nabízí k oběti dítě. I ostatní mají 

v náručí kostry a plody dětí a na klacku za ním visí další zámotky. Podobnou praktiku 

popisují dvě mladé sestry v popisu autodafé. Ty přiznávají, že otrávily své děti, aby 

„uspokojily démona, který jim později byl vděčný, že je zabily“.58 Nemyslíme si, že Goya 

ilustruje vždy konkrétní scény z knihy Leandra Moratína či jiné, ale spíše přetváří ve své 

mysli to, co četl či zaslechl. A tak se obrazy čarodějnic objeví několikrát v sérii Los 

Caprichos, později například ve dvou olejomalbách ze série Černých maleb na zdech 

Goyova domu Quinta del sordo: v rozmezí let 1819-1823 maluje zde další Aquelarre a 

obraz Athropos neboli Parcas.  

 

4.3.2. Čarodějnice v sérii Los Caprichos 

Série čarodějnických listů začíná teprve se spánkem a sněním autora v polovině 

cyklu. Přestože vyobrazení čarodějnic zdánlivě nenabízí mnoho variací, můžeme podle 

našeho názoru nalézt v rámci čarodějnictví skupiny různých témat, opět svědčící o 

komplexnosti celé série.  
 

                                        
[15] Francisco de Goya: Mucho hay que chupar, 45; ¡Miren que graves!, 63; Se repulen, 51, Los Caprichos, 

1799, Biblioteca Nacional, Madrid. 
 

Mnoho grafickým listů ze série rozmarů má podle autorů komentářů politicko-

satirický podtext. Také v případě vyobrazení temného světa čarodějnických praktik 

můžeme v pozadí obrazů, především pak v titulcích jednotlivých listů, nalézt kritiku 

fungování společnosti. Na první pohled bychom v rozmaru Mucho hay que chupar (obr. 

15; 45- Je mnoho co sát), na kterém Goya znázornil skupinku čarodějnic s košem plným 

dětí, nehledali hořký povzdech: „zdá se, že člověk přichází na svět, aby byl vysáván”. 
                                                 
58 HELMAN (pozn. 18) 178: „solo por dar contento al demonio, que después se les mostró agradecido por 
que los mataron“.  
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Titulek listu v tomto případě význam spíše odhaluje, než mlží. Goya v něm naráží na 

všechny příživníky z řad kléru a aristokracie, kteří nepracují, ale žijí z práce druhých. Týž 

význam má rozmar ¡Miren qué graves! (obr. 15; 63- Hle jak jsou vážení!), varianta dříve 

komentovaného listu Tu que no puedes. Kritika politického systému ve Španělsku, 

založeného na vzájemné podpoře, která udržuje funkcionáře, ministry a panovníky u moci, 

je podle Ayalova rukopisu v pozadí rozmaru Se repulen (obr. 15; 51- Šlechtí se).  

Nejen politikové a aristokraté se vyskytují v obrazech čarodějnictví. Jako v případě 

ostatních témat, i v tomto nalezneme listy odkazující k neřestem církevních hodnostářů. 

Rozmar, jehož titulek Devota profesión překládá Miroslav Míčko jako Slib pokory 

(Capricho 70), odsuzuje kariérní postup založený na slepé poslušnosti.   

Ponuré prostředí čarodějnických rituálů, popisované v inkvizičních zprávách, 

zobrazuje Goya v rozmarech Hilan delgado (obr. 16; 44- Předou jemně) nebo například 

rozmar Sopla! (obr. 16; 69- Foukej!). Oběma listům je vlastní výrazný popisný charakter, 

který, na rozdíl od ostatních grafik, nemá zřejmě další skrytý význam. Goya zde zachycuje 

„běžné“ čarodějnické praktiky jako sbírání dětských plodů a malých dětí, které pak stařeny 

vysávají, aby načerpávaly sílu, popřípadě je nabízejí jako oběti velkému kozlovi. V pozadí 

najdeme typické nástroje čarodějnic, jako jsou košťata nebo koše plné dětí.  
 

                                  
[16] Francisco de Goya: Hilan delgado, 44; Sopla!, 69, Los Caprichos, 1799, Biblioteca Nacional, Madrid. 

 

Poněkud konkrétnější jsou grafiky zobrazující praktiky, které čarodějnice provádějí 

před setkáním s ďáblem: potírání se mastmi a létání na sabat. Předpokládáme, že Goya při 

vyobrazení těchto pro výtvarné umění zapovězených témat vychází z klasické knihy 

španělské literatury, z citovaného Cervantesova dialogu (do češtiny překládaného jako 

Rozhovor Scipiona a Berganzy, dvou psů z nemocnice Vzkříšení páně za Velkou Bránou v 

městě Valladolid). V něm se stará čarodějnice svěřuje s praktikami, které ona a její družky 
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provádějí před setkáním s ďáblem: „Ta mast, kterou se my čarodějnice potíráme, je ze 

směsi rozličných šťáv a vždycky jen z bylin, které přímo vydechují chlad, a věř mi, že 

nikoli z krve uškrcených dětí, jak prohlašuje nevzdělaný lid“.59 Díky magickým účinkům 

těchto mastí, se čarodějnice přenášejí na místa setkání s kozlem: „Takový jde z těch mastí 

chlad, že jen se jimi potřeme, jako bychom přestaly rázem vnímat, a to pak ležíme bez 

hnutí na zemi docela nahé a tehdá prý prožíváme ve své fantazii všechno, co se dle našeho 

zdání doopravdy děje. Jindy, jakmile máme na sobě onu mast, jako bychom náhle na sebe 

vzaly jinou podobu, i jsou z nás na obrátce kohouti, sovy či krkavci a už letíme tam, kde 

nás očekává náš pán, vzápětí jsme pak znova tím, čím jsme byly dříve, a už se oddáváme 

rozkošem, o nichž ti raději nic nepovím, vždyť jsou takového rázu, že se i paměť 

pohoršeně vzpírá, má-li se na ně kdo vzpomenout (…)“.60 Podobné praktiky najdeme i 

v klasickém díle o čarodějnictví Malleus maleficarum (1486) od Heinricha Kraemera a 

Jakoba Sprangera, nebo Jardín de flores curiosas od Antonia de Torquemady z roku 1570. 

Torquemada popisuje potírání se mastmi za stejným účelem: „Existují dvě možnosti, jak se 

čarodějnice setkávají (…) s ďábly. Buď tak, že se potírají nějakými mastmi, díky kterým 

ztrácejí vědomí a zdá se jim, že se proměňují v ptáky či zvířata; (…) Ta druhá možnost je, 

že jsou neseny démony, sedíce kozlům na hřbetě, a jindy se natírají jinými mastmi, díky 

kterým se promění v ptáky a odletí tam, nebo v jiná zvířata, která jsou tam odnesena 

vzduchem“.61 Torquemada ilustruje tento text vyobrazením čarodějnic na koštěti, 

v souladu s textem jsou proměněny ve zvířata:  
 

                                                  
                                  [17] Ulrich Molitor: De lamiis et pythonicis mulieribus, Constanza, 1489.  

                                                 
59 Miguel de CERVANTES SAAVEDRA (pozn. 56) 512.  
60 Ibidem 513. 
61 Antonio de TORQUEMADA: Jardín de flores curiosas, tratado IV, Salamanca 1570,  Madrid 2004, 315: 
„Hay dos maneras de irse las brujas a hallarse (…) con los demonios. La una es porque se untan con algunos 
ungüentos que las hace perder el sentido, pareciéndoles que se convierten en aves o animales; (…). Y la otra, 
es que real y verdaderamente son llevadas por los demonios, (…), yendo caballeras en los cabrones, y otras 
veces untándose con otras unciones, que les hace parecer que se vuelven en aves y van volando o en otros 
animales que son llevados por el aire“. 
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Francisco Goya zařadil do série dva obrazy letu čarodějnic (obr. 18): Allá va eso (66- 

A jedeme) a Linda maestra! (68- Pěkná učitelka!). Přestože jsou obě vyobrazení v zásadě 

totožná, můžeme na nich vidět několik drobných rozdílů, které ovšem mají velký vliv na 

jejich interpretaci. V pořadí druhý list představuje klasické vyobrazení čarodějnic letících 

na koštěti, v pozadí rozpíná velká křídla symbol noci, velká sova.62 Na prvním listu Goya 

opouští klasickou ikonografii, když přidává několik neobvyklých prvků: čarodějnice neletí 

na koštěti, ale drží se jakési berly obtočené hadem, skupinu pak doplňuje naježená kočka. 

V pozadí za celou družinou jsou roztažená velká netopýří křídla, která se zdají být tím, co 

skupinu přesouvá. Jde tedy o neobvyklé spojení nočních tvorů s čarodějnicemi, které sice 

nejsou proměněny ve zvířata, jak popisoval Cervantes nebo Torquemada, ale jsou jim 

přidána netopýří křídla.  
 

                        
[18] Francisco de Goya: Allá va eso, 66;  Linda Maestra!, 68, Los Caprichos, 1799, Biblioteca Nacional, 

Madrid. 
 

Podle rukopisu z Národní knihovny přítomnost hada a kočky značí posun významu 

listu od námětu čarodějnického k prostituci: „Prohnané stařeny jsou příčinou zatracení 

mladých; nechávají je létat; a učí je být hady a saňemi“.63 Již sám charakter dvojice, mladá 

krásná dívka a ošklivá stařena, připomínají tutéž skupinku, kterou Goya vyobrazoval 

v námětech prostituce. Podle našeho názoru zde dochází i k alegorickému znázornění 

výuky, zaučení se do řemesla, stejně jako v případě kuplířek a prostitutek. Alcalá Flecha se 

také domnívá, že přítomnost hada jakožto symbolu hříšné podstaty ženy, a berly, pomůcky 
                                                 
62 Podle Eleanor Sayre, kterou cituje Alcalá Flecha ve svém článku Saturnismo y brujería en dos Caprichos 
de Goya, sova v germánských zemích představovala také ženu z ulice. Viděli bychom zde další příklad 
prolínání témat, v tomto případě čarodějnictví a prostituce.  
63 HELMAN (pozn. 18) 226: „Las viejas astutas, son las que pierden á los jobenes; las echan á volar; y 
enseñan á ser sierpes y ganduñas“.  
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pro stařeny, na rozmaru Allá va eso může poukazovat na další námět, a tím je plynutí času, 

které s sebou přináší úpadek a zánik, v tomto případě úpadek krásy a mládí.64 

 

4.3.3. Celestina, kuplířka a čarodějnice 

Již v předchozí kapitole jsme pozorovali provázanost témat čarodějnictví a 

prostituce. Mladé dívky bývají při čekání na zákazníky doprovázeny kuplířkami, které 

Goya zobrazil jako záhadné stařeny v pozadí. Bývá zahalena plachetkou, zpod které 

vidíme její ošklivou, vrásčitou tvář. Charakteristický je pro ni růženec, který jí buď visí za 

pasem, nebo ho drží v rukou. Z popisků příslušných listů se dozvídáme, že se jedná o 

kuplířku. Vzhledem k neexistenci jakýchkoliv výtvarných zdrojů k postavě dohazovačky a 

kuplířky, jakési matky prostitutek, je nutné hledat její ikonografický původ převážně 

v literatuře.  

Vycházíme ze studia španělské literatury od 12. století až po Goyovu současnost, 

neboť tak dlouhá je tradice zobrazování této kuplířky a zároveň čarodějnice. Obecně se pro 

ni vžilo pojmenování Celestina, podle hlavní postavy tragikomedie Fernanda de Rojas 

z roku 1499. Nicméně už Rojas svým dílem navazuje na starší tradice. Nejstarší literární 

předchůdce Celestiny najdeme v latinské literatuře. Tato postava se objevuje v jedné 

Ovidiově elegii jako Dipsas, nenapravitelná dohazovačka, zprostředkovatelka prodejné 

lásky a drbna (Lásky, I, 8, jako dohazovačku ji Ovidius popisuje ve verších 19-34). 

Ovidiova elegie byla později pravděpodobně inspirací pro elegickou komedii Pamphilus de 

amore ze 12. století. V tradici španělské literatury se objevuje tentýž námět poprvé v Libro 

de Buen Amor (Kniha dobré lásky, 1330-1343) od dříve zmiňovaného arcikněze z Hity. 

Konkrétně v epizodě o panu Melounovi a paní Trnce (humanistická komedie) 

zprostředkovává lásku žena jménem Trotaconventos (Kuplířka), pomáhá i v navazování 

známostí samotnému arciknězi.65 Je popisována jako zbožná stařena obcházející kostely, 

jako aktivní podomní obchodnice proniká pod četnými záminkami do domů, kde pak 

působí právě jako dohazovačka. Právě tato postava pak nejspíše dala vzniknout Rojasově 

hře o Celestině (Tragicomedia de Calisto y Melibea), které autor přidal k antické tradici 

dohazovačky i něco z čarodějnice, neboť si při dohazování pomáhá kouzly a 

                                                 
64 Roberto ALCALÁ FLECHA: Saturnismo y brujería en dos Caprichos de Goya, in: Goya. Revista de Arte, 
274, 2000, 5. 
65 Juan RUIZ (Arcipreste de Hita): Libro de buen amor, Madrid 2001. Trotaconventos se objevuje například 
v kapitolách De cómo el Arcipreste fue enamorado de una dueňa que vido estar faziendo oraçión (Jak byl 
arcikněz zamilovaný do ženy, která se modlila), De cómo el Arcipreste llamó a su vieja, que le catase 
algu(n)d cobro (Jak arcikněz přivolal svoji stařenu, aby mu našla nějaký úlovek) nebo v  De cómo 
Trotaconventos consejó al Arcipreste que amase alguna monja e de lo que le contesçió con ella (Jak 
Trotaconventos poradila arciknězi, aby se zamiloval do nějaké jeptišky a co se s ní potom stalo).  
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zaříkáváním.66 Ačkoliv neexistuje žádný doklad o tom, že Goya tyto knihy četl, nemohl se 

jim vyhnout, neboť v té době byly velmi populární. Svědčí o tom i první knižní vydání 

Knihy dobré lásky z roku 1790. Trotaconventos či Celestina se objevuje také v Moratínově 

analýze prodejné lásky v Madridu. Její autor doporučuje služby kuplířky v momentech, 

kdy klasické dobývání ženy je zdlouhavé a nákladné: 67 
 

„(…) entonces son precisas „(…) tehdy jsou nutné 

las alcahuetas de rosario en mano kuplířky s růženci v ruce 

que hacen novenas y oyen muchos misas. které pronášejí zádušní modlitby a chodí na mše.  

Estas te ponen en camino llano Ty ti ušlapou cestičku 

si no quieres cansarte en ir con ruegos“. jestliže se nechceš unavovat mnoha prosbami“. 
 

Podívejme se, jak Celestinu zobrazuje Francisco Goya. Scéna podobná již 

popisovaným rozmarům, na kterých jsme pozorovali dívky čekající na zákazníky, je 

kupříkladu v Ruega por ella (obr. 19; 31- Pros za ni). Oproti ostatním vyobrazením je tato 

pouze obohacená o určité detaily (džbán a umývadlo, které odkazují ke koupeli) a dívka je 

zachycena jak si natahuje punčochu, zatímco jí jiná žena češe dlouhé vlasy. Za dívkou 

kuplířka Celestina přeříkává růženec a nepřestává udílet praktické rady. V centru dění je  
 

 
[19] Francisco de Goya: Ruega por ella, 31, Los Caprichos, 1799, Biblioteca Nacional, Madrid. 

                                                 
66 Komedie o Kalistovi a Melibee je příběh lásky dvou milenců ze šlechtickych rodů. Kalisto využike 
k získání Melibeiny lásky služeb kuplířky, která převlečená za podomní obchodnici se vnutí do dívčina 
domu. V jedné scéně Celestina pronáší zaklínadla ve jménu ďábla a potírá hadím olejem klubíčko, které má 
v Melibee vzbudit lásku ke Calistovi. Klubíčko jí vnutí a pak složitou sítí intrik docílí svých záměrů. Hlavní 
postavou díla je právě Celestina, kuplířky a čarodějka, jejíž nesmírná lačnost po penězích zaviní mnohá 
neštěstí a nakonec zahubí i ji samotnou. "Celestina" zachycuje realisticky typické postavy několika vrstev 
tehdejší společnosti a je živým obrazem své doby. Dílo patří k základním kamenům španělské literatury. 
67 Nicolás Fernández de MORATÍN: El arte de las putas, Madrid 1990. Citováno podle HELMAN (pozn. 18) 
228.  
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dívka, na níž padá největší světlo, název rytiny ale odkazuje spíše na stařenu. Sarkasmus 

popisku, odkazující k pokryteckému pánbíčkářství, vyzdvihuje právě stařenin zvláštní 

přístup k víře. Její modlitby za zdar díla a za hojný výdělek odrážejí neupřímnost její víry: 

modlitby jsou v jejím případě jen prázdnými rituály.   

Příklady, které jsme komentovali, zachycují Celestinu spíše jako kuplířku, než jako 

dohazovačku. V této roli ji najdeme především v rozmarech, které mají souvislost 

s tématem dvoření a námluv. Obvykle zobrazují ženy z vyšší společnosti, které si plánují 

dostaveníčka na místech určených spíše prostitutkám, tyty dámy se stylizují do role „maji“, 

tedy ženy z lidu, v charakteristických šatech s hlubokým výstřihem a vlasy zakrytými 

síťkou. Na rozmaru Tal para qual (obr. 20; 5- Svůj k svému) má žena koketně zakrytou 

část obličeje černou krajkou a ovívá se vějířem, či jím naznačuje muži, který stojí blízko 

ní. V pozadí vidíme dvě Celestiny, které přeříkávají růženec. Rukopis z Prada se drží  
 

 
[20] Francisco de Goya: Tal para qual, 5, Los Caprichos 1799, Biblioteca Nacional, Madrid. 

 

titulku a komentuje rozmar takto: „Často se vedli spory, jsou-li horší muži než ženy, či 

naopak. Neřesti těch i oněch pocházejí ze špatné výchovy. Tam, kde se chce, aby muži byli 

zvrácení, budou takové i ženy. Mladá dáma, která je na leptu zobrazená, to má v hlavě 

právě tak v pořádku jako švihák, který s ní rozpráví; a co se týká těch dvou stařen, je jedna 

právě tak nectnostná jako druhá“.68 Miroslav Míčko jako obvykle naznačuje, že pár je 

Marie Luisa y ministr Godoy, ženy v pak podle něj ukazují na skandální ohlas tohoto 

poměru. Rozmar Chitón (28- Pst!) zachycuje jednu z těchto dam z lepší společnosti, která 

vyhledala kuplířku s nějakým posláním. Ayalův rukopis odkazuje opět na řemeslo a 

                                                 
68 MÍČKO (pozn. 48) 29.  
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dovednosti Celestiny: „Noblesní paničky využívají služeb těch mizerných stařen, které 

stávají v bráně kostela, aby doručovaly vstupenky na lásku“.69  
 

Příkladů prolínání témat je v cyklu Rozmary bezpočet. Mnoho z nich se odvíjí od 

špatné výchovy a nekvalitního vzdělání, neboť jak jsme viděli, ty jsou příčinou četných 

lidských nedostatků, slabostí a neřestí. V takové společnosti pak snáze přežívají lidové 

pověry a víra v nadpřirozené bytosti, taková společnost je snadno manipulovatelná.  

 

Tuto kapitolu jsme začali obrazem Sueño de la razón produce monstruos, neboť v ní 

vidíme klíč k četbě celé série, v níž vládne rozmar a fantazie. Obvyklý námět hovorů 

skupiny osvícenců, boj mezi světlem a tmou, mezi vzdělaností a fanatismem, Goya vylíčil 

v rozmaru, kterým naši práci uzavřeme. List Y aun no se van! (obr. 21; 59- A stále 

neodcházejí!) je všeobecně považován za možnou alegorii boje mezi osvícenstvím a 

odmítáním nových myšlenek, a přináší poselství o příchodu možné změny. Postavy 

nočního světa, vampýři a čarodějnice s námahou podpírají kámen, blok vypadající jako 

kamenné víko rakve, které je zdá se brzy zavalí. Kámen jako možný symbol tíhy dějin a 

pokroku pohřbí staré pořádky, tmářství a nevzdělanost. Celý výjev se na rozdíl od 

ostatních odehrává za světla, což jen podporuje nadějeplné vyznění tohoto listu. Toto 

překvapivě pozitivní ladění ovšem kontrastuje s popisky ze všech rukopisů. „Smrtelníci, 

zapadnutí do bahna hříchu, se nenapraví, ani když vidí padat kámen smrti“.70 Jaká tedy 

byla Goyova vize budoucnosti?  
 

 
[21] Francisco de Goya: Y aun no se van!, 59, Los Caprichos 1799, Biblioteca Nacional, Madrid.  

                                                 
69 HELMAN (pozn. 18) 218: „Las Señoras de distinción se valen á veces de aquellas viejas miserables, que 
están á las puertas de las Iglesias, para llevar billetes de amor“.  
70 Ibidem 225: „Encenagados los mortales en los vicios, están viendo caer la losa de la muerte y ni aún se 
enmiendan. 
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„Drsný a útočný křik, prudké a patetické lidství;  

žádný akademismus, žádné artistní hračkářství;  

vidět svrchu i narub, vidět lidi, vidět život, vidět poměry;  

skutečně vidět znamená jednat, rvát se, soudit a burcovat“.  
Karel Čapek: Výlet do Španěl  

 

 

5. Závěr 

Grafická tvorba Francisca de Goyi představuje ojedinělý soubor technicky i 

tematicky novátorských grafických listů, který je minimálně v rámci španělského umění 

významným přelomem mezi tradičním, konvenčním uměním a novým, uvolněným 

přístupem, který reflektuje umělcovy názory a jeho osobnost. Na pozadí příslibů změn 

společenských a politických jsme viděli vývoj umělce, který na vysoké úrovni ovládl jak 

malbu, tak i grafiku. Goyovo grafické dílo reflektuje postupné osvobozování se autora od 

tradičních postupů i témat, s důrazem na soulad zvolené techniky a námětu. Grafika se tak 

v rukou tohoto umělce stává plnohodnotným vyjadřovacím prostředkem.  

Asi nejcharakterističtějším znakem celé tvorby Francisca Goyi je jeho neustálá 

potřeba rozvíjet se, hledat nové postupy, kterou můžeme pozorovat ve všech jeho 

činnostech. Díky této vitalitě spojené s ambicí dosáhnout dokonalosti a rozšířit repertoár 

používaných technik se Goya odklání od pokusů s mědirytem, a postupem času ovládá 

techniku leptu, akvatinty i litografie, a to ve chvíli, kdy ve Španělsku tyto techniky 

používalo jen minimum umělců, a některé byly dokonce prakticky neznámé. Také náměty 

Goyových grafik se výrazně liší od námětů tradičních a jsou, slovy Karla Čapka, jakýmisi 

„fejetony nesmírného žurnalisty“. Zachycením autorovy současnosti, více či méně 

kritickým, jsou grafické série Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La 

Tauromaquia, Los Disparates a konečně Los toros de Burdeos.  

Největší pozornost jsme věnovali studiu Goyova prvního kompletního grafického 

cyklu, provedeného technikou leptu a akvatinty, Los Caprichos (Rozmary). Tato série 

z posledních let 18. století má své předchůdce v kresebných albech, která zachycují intimní 

scény z života žen a později i náměty čarodějné. Porovnáním kresebné předlohy 

s grafickým listem můžeme někdy snáze pochopit význam grafického listu, jindy nám 

k tomu pomohou titulky, kterými Goya listy Rozmarů opatřil. V politicky nestabilní a 

nejisté době tím chtěl autor předejít chybné a v důsledku nebezpečné interpretaci. Jak jsme 

viděli na komentářích, které byly v průběhu následujících let k cyklu sepsány, grafiky 

nabízejí více možností výkladu, vždy jeden obecný, tepající tradiční lidské slabosti a 
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nedostatky, a druhý, reflektující aktuální politické a společenské dění. Hlavní východiska 

originální tvorby umělce, který byl po vážné nemoci nedobrovolně uzavřen do svého 

vnitřního světa, můžeme podle našeho názoru hledat v osvícenských idejích, které Goya 

sdílel se svými přáteli, zároveň však také ve staletých španělských tradicích. Tradice, víra 

v nadpřirozeno a pověry, se odrážejí i v námětech cyklu Los Caprichos. Komentovali jsme 

konkrétněji tato kulturní, respektive literární východiska u témat prostituce a čarodějnictví.  

Náš původní záměr podrobně analyzovat pouze téma čarodějnictví byl pro 

vzájemnou propojenost námětů v rámci celého cyklu nemožný. Potvrdila se nám hypotéza 

o propojení námětu čarodějnictví a prostituce, a to postavou kuplířky Celestiny, narazili 

jsme ovšem i na další prolínání témat: některé obrazy čarodějnictví nesou v sobě kritiku 

vzdělávacího systému, jiné kritiku společenských poměrů a další si berou na mušku bohatý 

a zahálčivý život církevních hodnostářů. Tato komplexnost dělá z cyklu Rozmary 

jedinečný soubor satirických listů, který plně odráží nejen ideje skupiny intelektuálů, ale i 

názory samotného autora. Na základě studia celého cyklu je jeho vidění světa spíše 

negativní, ovlivněné pohnutým životním osudem, který jej uvrhl do života v tichu a 

samotě, do života ovládaného vnitřními běsy a démony.  

Sama osobnost Francisca de Goyi by jistě zasloužila více pozornosti. Můžeme se jen 

domnívat, do jaké míry ji ovlivnila ztráta sluchu a tím způsobená proměna vnímání. Zda ho 

hluchota uvrhla do světa vnitřní samoty, z níž později vzešly obrazy plné nočních tvorů, či 

zda se jednalo o okolnost, která měla na Goyu bezesporu vliv, ale jeho touha a nutkání 

tvořit, ho provedla i těmito úskalími, umělec se naučil znakové řeči a dál byl kritickým 

okem současného Španělska. Sám Goya o sobě mnoho neprozrazuje ani v dopisech 

adresovaných přátelům. Jeho osobní a tvůrčí život ovlivnilo mnoho dalších skutečností a 

zdá se nám logické, že se všechny v určité míře promítly do umělcovy tvorby.  

Je to, mimo zjevnou kvalitu díla, právě záhadnost, nejednoznačnost Goyovy osoby i 

jeho umělecké činnosti, co přitahuje milovníky umění po mnoho generací. Los Caprichos 

se zdají být ideální ilustrací složitosti umělcovy osoby, jeho tvorby i doby, v níž žil.  
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8. Resumé 

Práce Los Caprichos  (Rozmary) je věnována rozboru stejnojmenného grafického 

cyklu Francisca de Goyi. Umělec ovlivněný myšlením okruhu osvícenských přátel, 

následky nemoci, která nutně změnila jeho vnímání světa, autor vedený touhou po 

svobodném vyjadřování i ve výtvarném umění, představuje mezník mezi tradičním a 

moderním španělským uměním. Na pozadí dobových uměleckých preferencí druhé 

poloviny 18. století sledujeme postupný vývoj Francisca de Goyi-grafika, jeho 

osvobozování se od konvencí a přechod k tvorbě, která reflektuje autorovu osobnost a jeho 

názory na společnost. Jeho originální a enigmatické grafické dílo je postaveno na mnoha 

kontrastech: je technicky novátorské, neboť Goya používá neobvyklou techniku leptu a 

akvatinty, a zároveň tematicky odráží myšlení mnoha předchozích generací.  

Středem zájmu práce je série grafik Los Caprichos, která nejen reflektuje Goyovy 

osvícenské názory, ale navazuje také na bohaté lidové tradice a pověry. Na základě studia 

vybraných grafických listů a literatury hledáme spojitost mezi jednotlivými, zdánlivě 

tematicky odlišnými náměty. Vyobrazení prostituce, čarodějnictví či tzv. oslovin jsou však 

vzájemně provázaná a tvoří jeden velmi komplexní celek. K jeho pochopení přispívají i 

komentáře sepsané za Goyova života, nebo srovnání s přípravnými kresbami z Alb A a B. 

Hledáme také možné předlohy v ikonografii, konkrétně v knihách dostupných ve 

Španělsku, jako jsou Alciatovy Emblemas či Ikonologie Cesare Ripy. V klasických dílech 

španělské literatury vidíme přímé předlohy pro zobrazení čarodějnic i postav kuplířek a 

dohazovaček, které jsou na pozadí výjevů prostituce.  

Vycházíme ze studia dnes již klasických děl o pozadí Goyovy tvorby, například 

knihy Edith Helman, z rozborů Lafuente Ferrariho, Nigela Glendinninga či Alcalá Flechy. 

Ke konkrétním vyobrazením a jejich ikonografickému rozboru jsme použili například 

články José Manuela Lópeze Vázqueze. Díla Miguela de Cervantes, Fernanda de Rojas a 

soudobých spisovatelů jako Leandra Moratína jsou pak příklady ideově blízkých děl 

primární literatury, z níž mohl Goya také čerpat.  
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9. Summary 

The present work Los Caprichos (Caprices) is dedicated to the analysis of the 

Francisco de Goya’s graphical cycle of the same title. The artist, who was influenced by 

the ideas of his enlightened  friends, by the consequences of a disease that 

undoubtedly changed his perception of the world, the author, who was encouraged by a 

desire for free expression in art, represents a landmark between traditional and 

modern Spanish art. Among the contemporary artistic preferences in the second half of the 

18th century, we follow the gradual development of Francisco de Goya – graphic artist, 

its liberation from conventions and his move to the creation which reflects the author's 

personality and his views of the society. His original and enigmatic graphic work 

is based on many contrasts: it is technically innovative as Goya uses an unusual technique 

of etching and aquatints, and it also thematically reflects the ideas of many previous 

generations.   

The work is focused the collection Los Caprichos, which not only reflects the views 

of Goya's Enlightenment ideas, but it also builds on the rich folk traditions 

and superstitions. Based on studies of selected prints and literature we are looking 

for links between apparently different topics. The way the prostitution, witchcraft and the 

donkey figures are described, shows how they are connected and form a very complex 

unity. The comments written during Goya´s life, or comparison with the draft drawings 

from Alb A and B can contribute to easy understanding of the collection. We are also 

searching for possible models in iconography, specifically in the books available in 

Spain, as Alciato’s Emblemas or Cesare Ripa’s Iconology. In the classic works of Spanish 

literature, we can see a direct template for displaying characters of witches, pimps and 

matchmakers which represent the background of prostitution scenes. 

This work is based on the study of the now classic works of Goya’s work 

background, such as Edith Helman’s book, and Lafuente Ferrari, Nigel Glendinning or 

Alcalá Flecha’s studies. For the specific illustrations and their iconographic analysis we 

used, for example, articles by José Manuel López Vázquez. Works of Miguel de 

Cervantes, Fernando de Rojas and contemporary writers such as Nicolás Moratín, are 

ideologically close examples of the primary literature works, which could also draw on 

Goya.  
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