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  Mrok w epoce baroku bywa gęsty 
i nieprzenikniony. Płótna Caravaggia, 
de La Toura i Rembrandta są nasyco-
ne ciemnością intensywną niczym 
ciężki zapach perfum. Lecz ta sama 
ciemność, choć znacznie rozrzedzona, 
nie traci swej siły oddziaływania. Po-
jawia się mrok pozornie lekki i mgli-
sty a jednak zwiastujący nieuchronne 
przybycie nocy, pochłaniającej światło 
w jednym z obrazów Caspara Davida 
Friedricha. „Artysta twierdził, że ma-
larz powinien patrzeć na świat oczami 
swej duszy, a nie ciała. (…) Człowiek 
wobec losu, czasu, i śmierci ukazany 
jest zawsze w obliczu natury, jej wiel-
kości, siły i świętości.”82 Ciemność sta-
je się ciemnością natchnioną, w któ-
rej zostaje zaszczepiony pierwiastek 
mistyczny. Koszmary dręczące ludzki 
umysł rozpływają się w mgłach ciche-
go zmierzchu ogarniającego Opactwo 
w dębowym lesie. Z wolna gęstnieją-
cy opar zalega o dołu obrazu chłonąc 
czerń leniwie wzbijających się noc-
nych mgieł. „Zacieniona część pierw-
szego planu jest prawie symetryczna 
z stosunku do części oświetlonej, znaj-
dującej się ponad ruinami opactwa. 
Drzewa przypominają tu kratę, bro-
niącą dostępu do fantastycznego, du-
chowego świata, gdzie bije świetliste 
źródło.”83 Mrok zakrada się coraz głę-
biej. Niebo stopniowo nasiąka ciem-
nością snującą się melancholijnie po-
śród majaczących czarnych kształtów, 
rozrzuconych wokół pozostałości bra-
my opactwa. Wszystkie upiory odpły-
nęły w dal niebytu, lecz pozostawiły 
po sobie tęsknotę za światłem mijają-
cego dnia. Słońce już zaszło, pozostał
jedynie z wolna nadciągający zmrok i 
cisza osnuta wokół ciemnych sylwe-
tek drzew. Lecz pomimo wszechogar-
niającej sennej zadumy i spokoju po-
zostaje świadomość tego, że z każda 
chwilą robi się ciemniej. Widmo nocy 
nadciąga zza horyzontu osaczając nas 
w środku dębowego lasu. Dominujący 
staje się nastrój samotności i zagubie-
nia. Pojawia się lęk przed ciemnością
wstępującą z nizin w coraz wyższe 
partie nieba, by zepchnąć z niego po-

szarzałą łunę gasnącej poświaty. Widz 
staje się przybyszem nieznajdującym 
schronienia w ruinach opactwa, które-
go świetność dawno już przeminęła. 
Bezlistne drzewa ostro odcinają się 
ciemnymi kikutami zakrzywionych 
gałęzi, niemal wbitymi w łagodną wie-
czorną szarość. Ciemność staje się co-
raz gęstsza tak jak coraz silniejsze sta-
je się uczucie osamotnienia. Niknąca 
jasność ustępuje miejsca cichej ciem-
ności, która powoli zanurza dębowy
las w oparach mroku.
   Lecz nigdzie nie odnajdujemy ta-
kiego ciężaru ciemności, z jaką musi-
my się zderzyć patrząc na dzieła, które 
stworzył Francisco Goya y Lucientes. 
Mrok, jaki wypływa z jego twórczości 
pozostaje nieraz poza pojęciem estety-
ki i kanonów wedle, których definio-
wano sztukę. Materia budowana jest
z niezwykłą pasją, farbę niekiedy czer-
paną z kadzi malarz nakłada niemal
wszystkim, co tylko miał w zasięgu 
ręki. Błotniste brązy, gęste czernie i 
stłumione kolory przypominają struk-
turą brud i nieokreśloną substancję,
którą ledwo można ocenić jako antro-
pomorficzny kształt. Formy zlewające 
się z ciemnością, buchającą z głębin 
tła, powstają przy użyciu szczecinias-
tych pędzli, szpachli, gąbki i szmat, 
nakładane niczym zaprawa murarska 
i rozciągane w szerokich pociągnię-
ciach i uderzeniach kciuka artysty.84 
„Goya malował ze śmiałością zda się 
nie znającą wahań i trudności. Farba
raz gęsta i lepka, raz tylko ślizgająca się 
po powierzchni płótna, przechodząca 
od smolistej czerni do skrzącej się sreb-
rzyście bieli, jakby pulsuje własnym 
życiem, (...).”85 Jednak osaczony przez 
starość i chorobę artysta zaczął odda-
lać się od ludzi. Coraz mniej uczest-
niczył w życiu publicznym poddając 
się sile samotności. Jednak dopiero 
odosobnienie pozwoliło mu stworzyć 
dzieła wypełnione makabrą ciemności 
niezwykłej i niepowtarzalnej w sztuce 
europejskiej. Nie krępują go ograni-
czenia estetyczne ani normy społecz-
ne. Na ścianach posiadłości Quinta 
del Sordo (Dom Głuchego) powstaje 

cykl malowideł, które zostaną później 
nazwane Las pinturas negras, czyli 
czarne obrazy. Wyziera z nich mrok 
przenikający farbę – ziemiste brązy i 
czernie ukształtowane nieraz w błot-
nistą masę, formującą się w odkształ-
cone sylwetki i zdeformowane twarze. 
Lecz ten mrok dotknął nie tylko materii 
malarskiej. Spłynął na płótno wprost 
z głębin dręczonego umysłu. Jedynie 
akt tworzenia miał moc uchwycenia 
ogromu ciemności widzianej oczami 
artysty. Nie jest to już ciemność spo-
kojna i jednolita w swej gęstej czernie-
jącej materii. Francisco Goya wreszcie 
uwalnia ją z łańcuchów i pozwala żyć
własnym życiem. Noc przestaje być 
pusta i niema – odzywa się w niej głos 
ludzkiej wyobraźni krzyczącej coraz 
głośniej. Artysta, który w wyniku cho-
roby traci słuch nie jest w stanie uwol-
nić się od tego krzyku, odbijającego się 
echem w jego głowie.
  Cykl Czarnych obrazów uświadamia 
nam, że „korzenie potworności wra-
stają dużo głębiej.”86 Ludzka fizjono-
mia staje się plastyczną masą poddają-
cą się woli artysty, który coraz bardziej 
przeinacza rysy twarzy mrocznych 
postaci, karząc nam walczyć z odrazą 
jaką czujemy na ich widok. Z czernie-
jącej magmy wyłania się postać na-
giego olbrzyma łapczywie pożerają-
cego ludzkie ciało. Nie wiemy czy to 
jeszcze mężczyzna czy już potwór. 
Odpychający jest widok jego potarga-
nych włosów, białek wytrzeszczonych
oczu i palców zachłannie wczepionych 
w krwawiąca zdobycz. Ciemność od-
słania bestialstwo Saturna pożerające-
go swoje dzieci. Ta sama ciężka i smo-
lista czerń zbudowana jest jakby z iden-
tycznej materii, co ciało ni to człowie-
ka ni to koszmarnego widziadła. Widz 
pozostaje zawieszony pomiędzy cieka-
wością a uczuciem wstrętu rodzącego 
się na widok obrazu zatytułowanego
Dwie staruchy jedzące zupę. Rozmyte 
kształty są zaledwie sugestią twarzy 
zdeformowanych starością. Jednak ta 
deformacja wykracza daleko poza gra-
nice brzydoty spowodowanej pode-
szłym wiekiem. Gdyby nie tytuł owe 
dwa człekopodobne monstra trudno by 
było uznać za stare kobiety. Ich twarze,
o ile słowo ‘twarz’ jest słowem właś-
ciwym, przypominają bulwy ziem-
niaków, zaś głowa po prawej stronie 
bliższa jest głowie małpy, która utkwi-
ła gdzieś tępe spojrzenie czarnych, 
martwych oczodołów. Wszystko wy-
daje się ulepione z masy zespolonej 
z gęstym smolistym mrokiem, przeni-
kającym wszystkie kształty wydobyte 
z ciemności. Oto najczarniejsza strona 
człowieczeństwa.
  Czerń odbiera wszelką świętość i o-
znaki wiary zatarte w karykaturalnych
rysach twarzy wydobytych jasną pla-
mą ukształtowaną w toporne i zde-
formowane oblicza. Noc rozpościera 
swe skrzydła nad ludźmi tworzącymi 
upiorny pochód majaczących ciem-
nych sylwetek zlewających się ze sobą 
w spiętrzoną masę płynącą w mroku. 
Oglądając Pielgrzymkę do San Isidro 
zostajemy zmuszeni przez Goyę do 
konfrontacji z brzydotą skrajną, ciem-
ną i nagą, przytłaczającą swym cięża-
rem. „Znów widać białka oczu świad-
czące o przerażeniu lub wielkim na-
pięciu oraz szeroko otwarte usta, któ-
re artysta maluje tak często jak żaden 
inny malarz w historii sztuki europej-
skiej. Otwarte usta stanowiły i nadal 
stanowią tabu zarówno w kontaktach 
społecznych, jak i w sztuce. Rzekomo 
dlatego, że twarz staje się brzydka, ale 
raczej, co bardziej prawdopodobne, 

dlatego że wargi i usta są początkiem 
przewodu pokarmowego – wnętrza 
ludzkiego ciała, które pozostaje anoni-
mowe i nie ma nic wspólnego z po-
czuciem indywidualności (…). Jest 
ono wspólne ludziom i zwierzętom.”87 
Ziejąca czernią jama szeroko otwar-
tych ust sprowadzała do siły pierwot-
nej, do instynktu i fizjologii, która za-
wsze drwiła z umysłowej kontroli. 
Człowiek zdany jest na łaskę ciem-
ności kryjącej jego trzewia i właśnie 
z tą ciemnością styka nas Goya. Czar-
ne obrazy stawiają widza na wprost 
mroku odartego z wszelkich śladów 
delikatności.
  Ciemność Goyi jest ciemnością su-
rową w formie i przepełnioną okru-
cieństwem koszmaru, jaki pozostaje 
wtopiony w jej czerń niczym bryły 
węgla grzęznące w fałdach błota. Jest 
to ciemność kontrowersyjna i odważ-
na w swej brutalnej sile oddziaływania. 
Dzieła stworzone na ścianach Quinta 
del Sordo ukazują mrok umysłu – noc 
zrodzoną z lęku i ciemnoty. Na jed-
nym z nich wokół ogromnej, czarnej 
postaci z głową kozła, skupił się tłum 
o twarzach podobnych do brył ule-
pionych z wosku, w których z trudem 
rozpoznajemy ślady ludzkich rysów.
Oto Sabat czarownic (Wielki kozioł) 
„na który zbiega się wszelka krańco-
wa szpetota, jaką tylko genialny artys-
ta mógł przywołać siłą swej wyobraź-
ni.”88 Mrok, kleisty i brudny oblepia 
gromadę ludzi stłoczonych w zbio-
rowisko form zrośniętych i zbitych ze 
sobą w potworną masę. Oto ciemność 
umysłu ludzkiego owładniętego zabo-
bonnym lękiem. 
   Mgły i opary nasycone smolistą 
miękkością stają się niebezpieczne, 
drapieżne i płodne, wypełnione po 
brzegi zwyrodniałymi kształtami ro-
dzącymi się w dziełach Goyi. Ciem-
ność jest przepełniona obłędem, gnie-
wem, koszmarem, złem, potwornymi 
wizjami i całą masą przerażających 
istot. Owa masa wyłania się lub wręcz 
wylewa z ciemności ujawniając to 

„Wyobraźnia opuszczona przez rozum płodzi potwory, połączona z rozumem 
  jest macierzą wszystkich sztuk i źródłem ich wspaniałości.”

znów kryjąc w mroku krawędzie 
skrzydeł, szponów, wykrzywionych 
twarzy, w których czasem z trudem 
można rozpoznać ludzkie karykatury. 
Wszystkie senne majaki, chore płody 
lęku i zabobonu odnajdujemy w cyklu 
Disparates, czyli Szaleństwa, Sny, lub
Przysłowia. Ciemność, jaką stworzył 
Francisco Goya, nigdy nie pozwala 
zapomnieć o tym, że umysł wydany
na pastwę spuszczonej ze smyczy wy-
obraźni wpada w sidła lęku i szaleń-
stwa. Nie sposób ogarnąć całego bo-
gactwa paranoi, jaką sprowadza noc 
ożywiona przez przerażające krwio-
żercze pokraki, jakie wyszły spod ręki 
Goyi. Przekroczona zostaje granica 
koszmarnego snu, który miesza się 
z rzeczywistością nadając dziełom kli-
mat absurdu budzącego tajemniczy 
niepokój. Jednak niepokój wzrasta 
w miarę oglądania kolejnych dzieł 
o irracjonalnych charakterze, przepeł-
nionych dewiacją ciemności ziejącej 
grozą. W czerniach nocy odnajduje-
my okrucieństwo, trwogę, ból, starość
i śmierć, lecz również chorobę wyob-
raźni. Mroki koszmarnego świata kre-
owanego przez Goyę przenikają jego
cykl Kaprysów. Kluczową rolę odgry-
wa tu rycina zatytułowana Gdy rozum 
śpi, budzą się potwory. Widzimy na 
niej artystę pogrążonego we śnie, oto-
czonego chmarą drapieżnych stwo-
rów. Senne widziadła wylatują z mro-
ku przeistaczając się w nietoperze, so-
wy i przyczajonego kota. Widmo kosz-
maru zawisło nad nieświadomym, bez-
bronnym mężczyzną. Jednak na tej ry-
cinie Goya umieścił swój komentarz,
niezwykle istotny dla zrozumienia je-
go twórczości: „Wyobraźnia opusz-
czona przez rozum płodzi potwory, 
połączona z rozumem jest macierzą
wszystkich sztuk i źródłem ich wspa-
niałości.”89 Artysta nie zawahał się 
sięgnąć w otchłań pierwotną, skrytą 
w umyśle człowieka. Wywleka ją na 
światło dzienne i nadaje jej formę, lecz
jednocześnie nie ucieka przed pierwo-
tną, najciemniejszą siłą rodzącą lęk, 


