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Lokaritgerð þessi er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands.  
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Lucientes og tenging þeirra við rómantísku stefnuna og hugmyndir heimspekingsins Immanuel 

Kants. Fjallað verður um þau sterku tilfinningalegu viðbrögð sem Svörtu verkin geta vakið hjá 

fólki,  en einblínt verður á verkin Satúrnus og Hundurinn. Markmið þessarar ritgerðar er ekki 

leit að endanlegu svari eða útskýringu af hverju þessi verk vekja eins sterkar tilfinningar og 

raun ber vitni, heldur að nálgast þessi tilfinningalegu viðbrögð út frá hugmyndum Immanuel 

Kants um „hið háleita“ í listsköpun og tengja hugmyndir Kants við þær breytingar sem áttu 

sér stað innan rómantísku stefnunnar gagnvart eðli geðveikinda og skyldleika geðveiki og 

snilligáfu þar sem geðveiki var ekki lengur merki um persónulegan brest einstaklings heldur 

möguleg snilligáfa og rómantíska stefnan fagnaði ímyndunarafli listamannsins sem 

mikilvægasta þætti sköpunarferlisins.  
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Inngangur 
 
Sú trú að listamaðurinn skuli fyrst og fremst leitast við að tjá tilfinningar sínar og upplifanir í 

verkum sínum var áberandi innan rómantísku stefnunnar í kringum 1800, en fylgjendur 

þessarar stefnu töldu að það væru tilfinningar og upplifanir listamannsins sem gerðu verkið 

nýstárlegt og sérstakt.1  Rómantíska stefnan einkenndist af umbreytingum á hugsunarhætti 

manna þar sem hlutir er áður voru óæskilegir urðu skyndilega eftirsóttir. Geðveiki var ekki 

lengur merki um persónulegan brest einstaklings heldur möguleg snilligáfa og fagnað var 

ímyndunarafli listamannsins sem mikilvægasta þætti sköpunarferlisins.  

 Undir lok aldarinnar hafði áhugi á birtingamyndum geðveiki klofnað í tvenns konar 

nálganir á viðfangsefninu. Annars vegar var það nálgun samtímalæknivísinda þar sem geðveiki 

var íhuguð á „rökrænan, upplýstan og vísindalegan máta þar sem byrjað var að einangra 

geðveika á sérhæfðum stofnunum sem mögulega læknandi sjúklinga og reynt var að flokka á 

reynslugrundvelli þá fjölbreyttu geðsjúkdóma sem geðsjúklingarnir þjáðust af“.2 Hins vegar 

var að finna tvíræðnara og meira fegrandi viðhorf í bókmenntum, heimspeki og listum þessa 

tíma sem staðsettu geðveiki við hlið snilligáfu, sem uppsprettu sköpunargáfu.3 

Geðveiki og ímyndunarafl renna saman í seinni verkum Francisco Goya og umlykja verkin 

dulúð og framandleika. Hvergi er þessi dulúð eins mikil og í Svörtu verkum Goya, en þau eru 

jafnframt meðal síðustu verka sem hann gerði á seinustu tíu árum ævi sinnar. Saga verkanna er 

eins mikil ráðgáta og áhrifin sem þau hafa á áhorfendur, veikur að heilsu og búinn að missa 

alla heyrnina málaði Goya verkin beint á veggi heimilis síns, sem var kallað Quinta del Sordo, 

eða hús heyrnarlausa mannsins.4 Goya hafði aldrei í huga að sýna verkin opinberlega. Þau 

voru persónuleg honum einum og höfðu því engin nöfn og engan titil. Það var ekki fyrr en eftir 

dauða Goya sem verkin urðu þekkt sem Svörtu verkin (s. pinturas negra) að öllum líkindum 

vegna myrkra viðfangsefna og ógnvekjandi eiginleika þeirra.5 

 Hvers vegna Goya málaði Svörtu verkin og hvað hann sá í þeim er ráðgáta sem fjöldi 

fólks hefur reynt að leysa með misjöfnum árangri. Staðreyndin er sú að það sem við vitum ekki 

er ef til vill meira en það sem við vitum um þennann merka listamann. Og hvernig hinir ýmsu 

                                                
1 Barker, Art & Visual Culture, undir „Inventing the romantic artist“.  
2 Peter Klein, „Insanity and the Sublime,“ 198. 
3 Sama heimild, 198. 
4 Hughes, Goya, 372. 
5 Sama heimild, 372. 
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fræðimenn og sérfræðingar túlka Goya út frá þeim upplýsingum sem eru til staðar virðist 

sjaldan eins6 hvort sem um er að ræða eðli veikinda Goya eða hverskonar táknrænt gildi seinni 

verk hans hafa. Eitt er víst að seinni verk Goya hafa áhrif á flesta sem hafa borið þau augum 

— hvort sem það hefur verið með berum augum, í gegnum tölvuskjá eða á ljósmynd. 

Tilfinningar á borð við skelfingu, viðbjóð, einmanleika og hneykslun virðast algengastar í 

lýsingum fólks á áhrifum seinni verka Goya.   

 Það er áhugavert að skoða þau tilfinningalegu viðbrögð sem Svörtu verkin geta vakið 

hjá fólki. Þessi viðbrögð verða hér til umfjöllunar þegar kemur að Svörtu verkunum, en einblínt 

verður á verkin Satúrnus og Hundurinn. Markmiðið er ekki leit að endanlegu svari eða 

útskýringu af hverju þessi verk vekja eins sterkar tilfinningar og raun ber vitni, heldur að 

nálgast þessi tilfinningalegu viðbrögð út frá hugmyndum heimspekingsins Immanuel Kants um 

„hið háleita“ í listsköpun og tengja hugmyndir Kants við þær breytingar sem áttu sér stað innan 

rómantísku stefnunnar gagnvart eðli geðveikinda og skyldleika geðveiki og snilligáfu.  

 Innri barátta Goya við eigin hug og hræðslur er líklega hvergi eins sýnileg og í Svörtu 

verkunum og með því að beita hugmyndum Kants, og ríkjandi viðhorfi rómantísku stefnunnar 

gagnvart sköpunarkrafti, snilligáfu og geðveiki sem og eigin orðum Goya um list, 

ímyndunaraflið og þunnu línuna á milli vitskerðingar og hins rökræna, er mögulegt að skilja 

þessa innri baráttu betur. Með því að fjalla um þessa hluti og reyna að tengja þá við Svörtu verk 

Goya getum við mögulega varpað ljósi á hvaða gildi list Goya hefur fyrir okkur í dag.  

 

 
  

                                                
6 Arthur Danto, „Shock of the Old,“ 49. 
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Söguleg afstaða vestrænnar heimspeki gagnvart listinni 
 
Til þess að skilja þær veigamiklu breytingar sem urðu á afstöðu fólks gagnvart list og hvernig 

listhugtakið breyttist með rómantísku stefnunni er mikilvægt að skoða listina í sögulegu ljósi. 

Með því að rekja hina sögulegu afstöðu manna í garð listarinnar aftur til tíma Platóns má sjá 

hversu mikil og langvarandi áhrif kenningar hans höfðu á listsköpun manna, og hversu róttækar 

breytingar urðu með rómantísku stefnunni. 

 

Platón 
 
Elstu kenningar í garð listarinnar sem vitað er um í vestrænni heimspeki koma frá Ríki Platóns 

þar sem hann ræðir um eðli og áhrif málverka og skáldverka út frá tveimur undirliggjandi 

spurningum; hvað er list og hvaða gildi hefur list?7 

 Samkvæmt Noel Carroll svarar Platón fyrri spurningunni með því að segja að list sé 

eftirlíking sýndar, og svar hans við seinni spurningunni er að list hefur vafasamt gildi þar sem 

hún veitir ekki sanna þekkingu og kemur róti á tilfinningalífið. Málverk af rúmi er eftirlíking 

eftirmyndar af frummyndinni, en frummyndin er hið sanna rúm sem skapað er af Guði, 

eftirmyndin er smíðisgripurinn sem er rúmið sjálft sem handverksmaðurinn býr til, en bæði 

frummynd og eftirmynd af rúmi eru að ákveðinni lögun og stærð og breytast ekki þótt 

sjónarhorn eða fjarlægð breytast. Hinsvegar sýnir myndin af rúminu það ekki eins og það er, 

heldur sýnir myndin rúmið eins og það birtist málaranum og er máluð út frá einu sjónarhorni.8  
 Málverk af rúmi veitir ekki þekkingu á rúminu eða frummynd þess heldur sýnir okkur 

blekkingu og því er þekkingargildi þess lítið. Jafnframt taldi Platón skáldskap eða skáldverk 

vera hliðstæður málverka þar sem skáldverkið sýnir okkur eftirlíkingu af mannlífinu með því 

að sækja í óskynsaman hluta sálarinnar og er því blekking eins og málverkið. Skáldskapur 

sækir efnivið sinn í ástríðurnar og kyndir þar með undir þeim og eyðileggur heiðvirða menn 

með því að skapa óróleika á hversdagslegu taumhaldi á ástríðum vegna þess að skáldskapur 

gefur mönnum útrás á ástríðum (með því að veita ánægju og hafa áhrif). Carroll túlkar 10. bók 

Ríkisins eftir Platón þannig að útkoman verður nautn og þjáning í stað siðaboða og skynsemi, 

sem endanlega grefur undan réttlætinu í borgríkinu.9  

 Lagaprófessorinn Sheldon Nahmod telur að samkvæmt Platón þá séu allar lifandi 

manneskjur í því ferli að færast nær og verða að því sem Platón kallar fyrirmynd (e. ideal), sem 

                                                
7 Gilje og Skirbekk, Heimspekisaga, 80–82. 
8 Sama heimild, 81. 
9 Carroll, Philosophy of Art, 19–23. 
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er sönn þekking. Eftir því sem líferni manna verður holdlegra og veraldlegra, þeim mun meira 

fjarlægjast þeir fyrirmyndina og þeimur minna verður gildi þeirra. Platón ber slíkt líferni saman 

við að búa í helli þar sem fyrirmynd getur ekki komið inn. Hann segir listina tilheyra 

skynfærunum og að hún líki einungis lítillega eftir formi fegurðar og þar af leiðandi sé hún afar 

fjarlæg sannri þekkingu, sem byggist á rökhyggju. Það sem er raunverulega fagurt býr yfir 

samheldni, reglufestu og einfaldleika og það næsta sem list getur komist raunverulegri fegurð 

er með einhliða, samstæðum og hlutfallslega réttum listrænum sköpunarverkum sem hylla 

dyggðir. Samkvæmt Nahmod telur Platón þó listina vera mjög máttuga og því þarf að stjórna 

henni, því ef listinni er ekki stjórnað mun samfélagið verða stjórnlaust. Stjórnvöld verða því að 

stjórna listinni, og þar af leiðandi stjórna listrænni tjáningu, til heilla samfélagsins.10  

 Sá þáttur úr kenningum Platóns um listina sem birtist okkur einna helst í gegnum 

listasöguna og fram að rómantísku stefnunni er áherslan á listaverkið sem eftirlíkingu. Á 

upphafstíma ítölsku endurreisnarinnar hófu vestrænir listamenn að sækja innblástur í umhverfi 

sitt og voru sífellt að þróa og uppgötva nýrri aðferðir við að ná að líkja sem best eftir 

viðfangsefnum sínum.11  

 

Rómantíska stefnan 
 
Með rómantísku stefnunni (um 1770–1850) urðu stórfelldar breytingar á viðhorfi fólks til 

listarinnar og listamannsins með upphafningu ímyndunarafls, ástríðu og innblásturs sem 

aðgreinandi eiginleika á þeim listamönnum sem hafa snilligáfu og þeim sem eru einungis hæfir.  
Þessir eiginleikar gerðu listamanninum kleift að ferðast handan eftirlíkingarinnar í átt til 

raunverulegrar sköpunar.12 Rómantíska stefnan (e. romanticism) var evrópsk menningarleg 

hreyfing (eða fjöldi álíkra hreyfinga) sem fundu farveg til að rannsaka eigið sjálf og samband 

þess við aðra og við náttúruna, á máta sem gaf ímyndunaraflinu forgang sem hærri og ítarlegri 

hæfileika en rökhyggjan.13 Listamenn rómantísku stefnunnar höfnuðu hefðum klassíkinnar 

sem höfðu verið ríkjandi í listsköpun frá tíma Endurreisnarinnar en þessar hefðir birtust m.a. í 

listakademíum sem kenndu að það væri aðeins hægt að ná mikilleika með því að herma eftir 

því sem væri frá fornöld grikkja og rómverja en það veitti staðal fullkomnunar sem öll listaverk 

skyldu vera dæmd eftir.14 Rómantíkin er gjarnan talin vera algjör andstæða hugsunarháttar 

                                                
10 Sheldon Nahmod, „Artistic Expression and Aesthetic Theory,“ 221. 
11 Manns, Aesthetics, 26-28. 
12 Barker, Art & Visual Culture, undir „Inventing the romantic artist“. 
13 Ferber, Romanticism, k. 1.  
14 Barker, Art & Visual Culture, „Inventing the romantic artist“. 
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upplýsingarinnar, en það væri réttara að sjá hana sem ákveðna gagnrýni á ofuráherslu 

upplýsingarinnar á rökhyggjuna.15 

Litið var á rómantísku stefnuna sem jákvæða listræna og vitsmunalega framsetningu á 

öfgum mannshugarins og þeirra svæða reynslunnar sem væru handan röksemda og 

skynseminnar og gætu aðeins verið tjáð á beinskeittan og einlægan máta. Hugmyndir 

upplýsingaaldarinnar um að fullkomnun mætti ná með beitingu rökhyggju og stjórnsýslulegum 

umbótum virtust ekki vera að ganga upp í Frakklandi þar sem aðallinn, konungsvaldið og 

kirkjan höfðu ennþá völd innan kerfis sem enn einkenndist af óréttlæti. Millistéttinni varð ljóst 

að ástandinu yrði aðeins breytt með því að taka til beinna athafna þar sem vitsmunalegar leiðir 

skiluðu litlum sem engum árangri, millistéttin réðst því að Bastillunni árið 1789 og næstu árin 

einkenndust af ótta, óreiðu og ofbeldi.16 

 Hið víða áhugasvið rómantísku stefnunnar þýddi að viðfangsefni stefnunnar komu frá 

fjölbreyttum fræðigreinum sem höfðu áður verið óskyldar en með rómantísku stefnunni urðu 

þessar fræðigreinar skyndilega tengdar. Forvitni rómantísku stefnunnar í garð þess órökrétta, 

eðlislæga, og geðveika leiddi til þróunar á sviðum afbrotafræði og geðlækninga17 og aukin 

áhersla stefnunnar á tilfinningar einstaklingsins og upplifanir hans tengdi saman listamanninn 

og geðsjúklinginn á þeirri forsendu að báðir upplifa ákáfari tilfinningar en meðal manneskja.18  

 

Immanuel Kant 
 
Skrif þýska heimspekingsins Immanuel Kants (1724–1804) um frumspeki, flokkunarfræði, 

siðferði og stjórnmál skipa honum sæti meðal merkustu heimspekinga í vestrænni heimspeki. 

Röksemd hans um að sköpunargáfa væri óútskýranleg og jafnvel töfrandi hafði mikil áhrif á 

kenningar rómantísku stefnunnar.19 Skrif Kants í Gagnrýni dómgreindaraflsins (1790), skapa 

honum sess meðal forfeðra nútíma fagurfræði. 20  Viðfangsefni þess er margbreytileg 

meðhöndlun Kants á fagurfræðilegri dómgreind, en Kant er þeirrar skoðunar að fegurð sé ekki 

eiginleiki hluta. Fagurfræðilegir dómar segja ekkert um hlutinn sem dómurinn beinist að heldur 

                                                
15 Sama heimild. 
16 Gilje og Skirbekk, Heimspekisaga, 371-372. 
17 Heath, Introducing Romanticism, undir „Pathological Science“. 
18 Paige Prater, Goya’s Fantastic Visions of Madness, 4. 
19 Stokes, The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination, k. 18. 
20 Sama heimild.  
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vísa einungis til tilfinninga þess sem setur fram dóminn.21 Hans rök eru að finnast eitthvað vera 

fallegt (að setja fram fagurfræðilegan dóm), byggist á huglægri reynslu.22   

Grundvöllur fagurfræðilegra dóma felst í upplifun okkar af misjöfnum ánægjulegum 

reynslum, þessi ánægja verður til út frá samhljómi hugrænna krafta skilnings okkar og 

ímyndunarafls, en samhljómur þessi er afleiðing skynjunar okkar á vissum hlutum sem við 

köllum fagra. Kant segir þessa dóma vera hlutlæga þar sem hugræn geta fólks er eins. Sá dómur 

að ákveðinn hlutur sé fagur er byggður á smekk, Kant heldur því fram að þessir dómar séu 

grundaðir í hlutlægum upplifunum af ánægju þ.e.a.s. þegar við dæmum að eitthvað sé fallegt 

er það vegna þess að við upplifum ánægju. Ánægjan sem um ræðir kemur frá upplifun sem er 

upptekin af ákveðnum hlut, hlutarins vegna. Hann kallar þetta hlutlausa ánægju (e. 

disinterested pleasure).23 Grundvallarfullyrðing Kants í Gagnrýni dómgreindaraflsins er að 

dómar á hreinni fegurð séu byggðir á því hvernig eitthvað lætur okkur líða. Fegurð hlutar snýst 

fyrst og fremst um það hvernig hluturinn birtist þér eða hvernig hann birtist mér. Þegar hlutur 

birtist okkur höfum við tvær leiðir til að tengjast birtingarmyndinni. Annað hvort í 

vitsmunalegum tilgangi til þess að öðlast þekkingu á hinum náttúrulega heimi, eða sem tilvísun 

til þess hvernig birtingarmyndin lét okkur líða. Með því að velja fyrri leiðina þurfum við að 

höfða til skilnings, skyldum við velja seinni leiðina munum við aðallega höfða til 

ímyndunaraflsins.24  

Þegar við dæmum hreina fegurð einhvers hlutar þá erum við ekki að dæma hvort 

birtingamynd hlutarins segir okkur eitthvað um hlutinn sem byggir á staðreyndum eða 

upplýsingum sem hægt er að sanna. Dómar á hreinni fegurð eru því ekki hugrænir dómar þar 

sem við beinum athygli okkar að eiginleikum hlutarins til þess að komast að því hvers konar 

hlutur þetta er. Það er því aðgreining á milli vitsmuna og þess að upplifa hvernig hluturinn 

lætur okkur líða.25 Þessi aðgreining Kants á milli þess sem menn geta nálgast á vitsmunalegan 

og áþreyfanlegan hátt og þess huglæga sem býr innra með mönnum er ein af megináherslum 

rómantísku stefnunnar. 

 

Hið háleita 
 
Eftir umfjöllun sína um fagurfræðilega dóma fjallar Kant um hið háleita. 

                                                
21 Nahmod, „Artistic Expression and Aesthetic Theory,“ 221. 
22 Roholt, Key Terms in Philosophy of Art, 112. 
23 Sama heimild. 
24 Sama heimild. 
25 Wicks, Routledge Philosophy Guidebook to Kant on Judgment, 39.  
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 Hugmyndin um hið háleita (e. the sublime) var viðfangsefni heiftarlegra rökræðna 

innan vitsmunalegra og listrænna hópa á rómantísku öldinni, en þar var hugtakið notað til að 

lýsa mikilfengleika trúarlegra, bókmenntalegra, og sjónrænna upplifanna. Greining 

heimspekinnar á háleitri upplifun sem sambandsins á milli huglægra tilfinninga einstaklingsins 

og óskiljanlegs ytri hlutar eða hlutar hugsunar veitti fræðimönnum á borð við Immanuel Kant, 

Edmund Burke og Joseph Addison mikilvægan grundvöll fyrir eigin útfærslur á þessu umdeilda 

en heillandi viðfangsefni.26 

Í Gagnrýni dómgreindaraflsins (1790) færði Kant rök fyrir því að við upplifum hið 

háleita þegar við reynum að hugtakabinda óútskýranlega hluti. Í umfjöllun sinni á skrifum 

Kants um dómgreindaraflið telur Robert Wicks að erfiðleikarnir sem við stöndum frammi fyrir 

þegar við reynum að byggja upp skiljanlega heild út úr óendanlegri hæð eða dýpt enda með því 

að sýna okkar eigin huga að störfum frekar en einhvern ytri hlut. Upplifun okkar á hinu háleita 

getur þar með komið frá okkar eigin sjálfsmeðvitund þegar staðið er frammi fyrir einhverju 

óskiljanlegu. 27  Kant heldur því fram að háleitni sé ekki eiginleiki hluta heldur eiginleiki 

viðbragða okkar við vissum yfirþyrmandi hlutum, t.d. náttúrulegum fyrirbærum á borð við 

fellibyl eða stærðarinnar fossi. Þessi háleitu fyrirbæri skapa lotningu og auðmýkt í þeim sem 

upplifir þau.28 Rúmlega 30 árum áður en Gagnrýni dómgreindaraflsins kom út setti enski 

heimspekingurinn Edmund Burke fram sínar kenningar um hið háleita. Burke nálgaðist hið 

háleita út frá því sjónarhorni að það væri eins konar yfirvald eða kúgun, það væri ákveðið ytra 

afl sem ýtir þér niður og mölvar þig en þó úr öruggri fjarlægð, þú nálgast það aldrei beint því 

skilyrði upplifunar þinnar á háleitni er m.a. þessi örugga fjarlægð sem gerir hræðsluna og 

sjokkið öruggt. Jafnframt byggir hið háleita á reynslu, sem þýðir að það sé mælanlegt.29  

 Burke greinir frá andstæðunni á milli hins háleita og fegurðar í riti sínu A Philosophical 

Enquiry into the Origin og Our Ideas of the Sublime and Beautiful frá árinu 1757. Þar skrifar 

hann að þeir hlutir sem eru okkur kunnugir og við eigum auðvelt með að skilja eru uppspretta 

ánægju og teljast fallegir. Tiger Roholt orðar þetta afar vel þegar hann skrifar að þetta eru hlutir 

sem gefa sig til okkar.30 Andstæðan við þetta eru hlutir sem koma á óvart, eru mögulega 

hættulegir, sársaukafullir, hryllilegir og eru að einhverju leyti óskýrir og setja fram áskorun 

fyrir skynhæfileika okkar. Á meðan við erum ekki í raunverulegri hættu og erum að upplifa 

                                                
26 Barker, Art & Visual Culture, „Inventing the romantic artist''. 
27 Wicks, Routledge Philosophy Guidebook, 38-40.  
28 Roholt, Key Terms, 133. 
29 Sama heimild, 64. 
30 Sama heimild, 64. 
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sársauka, þá dáumst við að slíkum hlutum, við gefum okkur til þeirra og þeir framkalla í okkur 

lotningarfulla ánægju.31 Samkvæmt Burke eru slíkir hlutir háleitir. 

 Afstaða Kants er þveröfug afstöðu Burkes, en Kant heldur því fram að þegar við 

upplifum hið háleita þá erum við að upplifa frelsi og sú upplifun er helsti eiginleiki 

fagurfræðilegra vídda. Fyrir Kant er grundvöllur frelsis sá eiginleiki þess að ómögulegt er að 

færa það í hugtök, en þessi eiginleiki færist inn í greiningu á hinu háleita. Hann skiptir hinu 

háleita í tvennt og aðgreinir það annars vegar í hið stærðfræðilega háleita sem varðar stærð og 

rými, t.d. myndi Mikla-Gljúfur falla undir hluti sem eru stærðfræðilega háleitir, og hinsvegar í 

hið kröftuga háleita sem varðar afl og kraft, en sem dæmi um hið kröftuga háleita má nefna 

fellibyli.32 

 Hið háleita birtist okkur með innsæum sem ekki er hægt að hugsa en hægt er að þekkja, 

það er sú tilfinning að mistakast vitsmunalega á einu sviði en heppnast síðan á öðru (þ.e. að 

mistakast að hugsa hið háleita en takast að þekkja það). Hvað varðar hið stærðfræðilega háleita 

þá getur það verið yfirþyrmandi að standa frammi fyrir þeirri staðreynd að við getum ekki náð 

að skilja það. 33  Það er ljóst að hugmyndir Kants og Burke um hið háleita eiga margt 

sameiginlegt með áherslum rómantísku stefnunnar á hið ókunnuga innra með okkur, þá hluti 

og þær tilfinningar sem reynast óútskýranlegar, það sem hræðir okkur og það sem smæðir 

okkur. 

 

Ímyndunarafl, geðveiki og snilligáfa 
 
Í bók sinni The Creative Imagination staðsetur James Engells hið rómantíska ímyndunarafl 

innan fjölda hugtaka upplýsingarinnar frá raunhyggju David Hume til forskilvitlegrar 

hughyggju Kants ásamt því að gera grein fyrir þróunum innan fagurfræði, sálfræði, heimspeki 

og listar sem gegndu lykilhlutverki með framlögum sínum til vaxandi áhrifa ímyndunaraflsins. 

Kant hélt því fram að þar sem aðeins væri hægt að skilja hluti í gegnum þær leiðir sem við 

notum til að skilja þá, þá gætum við aðeins vitað um það hvernig við vitum, og hlutirnir sjálfir 

gætu aldrei orðið hlutir þekkingar.34 Tilvist slíkra hluta sem voru handan mannlegrar þekkingar 

gróf undan kenningum upplýsingarinnar sem boðuðu rökhyggjuna framar öllu öðru. 

Sambandið á milli rökhyggjunnar og geðveiki varð óskýrara með rómantísku stefnunni, m.a. 

                                                
31 Sama heimild, 64. 
32 Stokes, Philosophy of Imagination, k. 18. 
33 Roholt, Key Terms, 64. 
34 Sha, Imagination, 21. 
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vegna aukinnar áherslu ímyndunaraflsins og samspil þess við hugmyndir í garð snilligáfu. Það 

er þó mikilvægt að hafa í huga að kenningar um mögulegt samband milli snilligáfu og 

geðveikinda var ekki afmarkað rómantískt fyrirbæri, heldur má finna svipaðar kenningar og 

hugmyndir í ritum og skrifum forstöðumanna frönsku upplýsingarinnar.35  
 Í frönsku Encyclopédie frá árinu 1757 lítur nafnlaus höfundur á ‘Genie’ (snilligáfu) sem 

„numna á brott af flóði hugmynda sem hann [snillingurinn] eltir í hljóðlátlegum vangaveltum“ 

og að „[snilligáfan] hefur uppsprettu sína í öfgakenndri næmni sem gerir [hana] móttækilega 

fyrir fjölda nýrra hughrifa sem geta þvingað [hana] til að yfirgefa lögmál rökhyggjunnar.“36 Þó 

nokkrir af höfundum frönsku Encyclopédie gerðu ráð fyrir sambandi á milli snilligáfu og 

geðveiki, en í heildina litu höfundarnir almennt á snilligáfu og geðveiki sem andstæða póla,: 

en þó voru báðir aðilar séðir sem tengdir af krafti ímyndunaraflsins, og myndi þetta sjónarhorn 

hafa mikil áhrif á listræna sköpun, sem varð þekktari og lögð var meiri áhersla á á 18. öldinni.37 

 Í Encyclopédie skilgreinir franski sagnfræðingurinn Jean-François Marmontel gróteska 

og fjarstæðukennda list sem „óreglu ímyndunaraflsins“, „spillingu snilligáfunnar“ og „óráð 

veikrar manneskju“; hann kemst því að þeirri niðurstöðu að „hið fjarstæðukennda og ótrúlega 

er aðeins þolanlegt á augnabliki vitskerðingar“.38 Sú hugmynd að listamaðurinn hafi sérstaka 

persónuleikagerð með tilhneigingu til þunglyndis og vitskerðingar var endurlífguð og ítrekuð 

í kringum aldamótin 1800 eftir að hafa verið hundsuð í aldanna rás. Geðlæknar héldu því fram 

að menn af snilligáfu höfðu tilhneigingu til þunglyndis og þeir tengdu einnig maníu við 

innblásinn áhuga snilligáfu.39 

Í umfjöllun sinni um ásetning og sköpunarferli listaverks notaði Kant hugmyndina um 

snillinginn, eða einstakling með snilligáfu sem ekki væri hægt að læra eða kenna. Hann færði 

rök fyrir því að snilligáfa felur í sér sköpun á verki sem tjáir það sem kann kallaði 

fagurfræðilegar hugsýnir (e. aesthetic ideals) og þau verk sem urðu til með slíkri snilligáfu 

voru ekki takmörkuð við að uppfylla grundvallar hugtak eða ásetning verksins. Þessi röksemd 

Kants brúaði bilið á milli sköpunar á listaverki og að upplifa það. Fagurfræðilegar hugsýnir 

myndu ýta undir fjölda hugsana og hugmynda og þar af leiðandi myndu þær hvetja til hins 

frjálsa leiks á milli ímyndunarafls og skilnings í huga þess sem virðir verkið fyrir sér. 

                                                
35 Sama heimild, 20-22. 
36 Jean-François de Saint-Lambert, The Encyclopedia of Diderot & d'Alembert Collaborative Translation 
Project, "Genius." 
37 Klein, „Insanity and the Sublime,“ 219-220. 
38 Marmontel, skilgreining á ‘fiction’, úr Encyclopédie, 682 í Klein, „Insanity and the Sublime,“ 220. 
39 Barker, Art & Visual Culture, „Inventing the romantic artist''.  
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Það er nauðsynlegt að fagurfræðilegar hugsýnir verða til í frjálsa leiknum á milli 

ímyndunarafls og skilnings í huga listamannsins, sem og að þær hvetji til svarandi frjáls leiks 

í huga áhorfandans. Fagurfræðilegar hugsýnir þurfa ekki að takmarkast við það sem fellur 

innan mannlegrar reynslu að mati Kants, heldur geta þær einnig gefið til kynna það sem er 

handan slíkrar reynslu, t.d. með því að finna upp á skynrænum útlínum á óáþreifanlegum 

hugmyndum á borð við dauða, öfund, ást o.s.frv. Listin sem slík gerir mannshuganum kleyft 

að stökkva handan þess sem reynslubundin skynjun og hlutlæg þekking ná að skilja, á 

miðlanlegan máta.40 Í ritinu Anthropology frá árunum 1798–1800 gefur Kant skýrari lýsingu á 

tvíræðna viðhorfi upplýsingarinnar gagnvart krafti ímyndunaraflsins sem uppsprettu listar og 

ljóðlistar sem og vitskerðingar þar sem hann tengir hið ófjötraða ímyndunarafl saman við 

geðveiki og slíka geðveiki saman við snilligáfu, en hann skrifar: 
 

Spillingar ímyndunaraflsins samanstanda af ásetningum sem eru annað hvort einungis óbeisluð 

eða hreinlega löglaus. ... En hið löglausa hugarflug kemst nálægt vitskerðingu. ... Þegar geðveiki 

er samfara tilfinningalegu uppnámi skapast tryllingur, en slög tryllings, þó þau séu ósjálfráð, geta 

oft verið frumleg og að því leyti, líkt og ljóðræn hrifning, á jaðri snilligáfu.41 

 

 Bæði í skilgreiningu frönsku Encyclopédie á snilligáfu og í skrifum Kants hér að ofan 

er hugmyndin um snilligáfu tengd við einhvers konar löglaust ástand þar sem ímyndunaraflið 

flýgur frjálst, þar sem tilfinningar eru öfgakenndar og öll tengsl við rökhyggju og jafnvægi eru 

rofin.  

 

 

  

                                                
40 Prettejohn, Beauty and Art - 1750-2000, 40-59. 
41 Kant, Anthropology, 56, 74 í Klein, „Insanity and the Sublime,“ 219. 
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Francisco de Goya 
 

Francisco Goya fæddist í mars árið 1746, í Zaragoza á Spáni og dó árið 1828, áttatíuogtveggja 

ára að aldri, í Bourdeaux héraði Frakklands. Er Goya var fjórtán ára gamall gerðist hann 

lærlingur á vinnustofu listamannsins Don José Lujan Martinez, sem hafði áður starfað fyrir 

Spænska Rannsóknarréttinn sem yfirskoðandi á „óheiðarlegum málverkum“ sem fólst í því að 

hann sá um að hylja öll ummerki nektar í málverkum gömlu meistaranna með því að mála 

klæði, skugga eða lauf yfir „óæskilegu“ svæðin.42 Þegar Goya var 18 ára og 20 ára sótti hann 

um námsstöðu við Royal Academy of Fine Arts í Madríd en var hafnað í bæði skiptin. Hann 

varð síðan aðstoðarframkvæmdarstjóri málaralistar hjá akademíunni fyrir 39 ára aldur.43  

 Þegar Goya var um fertugt hafði staða hans innan hirðar konungs hækkað í embætti 

Konungsmálara og hann var fjárhagslega vel staddur. Hann eyddi peningum sínum að hluta til 

í munaðarvörur handa sér og konu sinni Josefu en lagði meirihlutann í nýjar fjárfestingar, en 

endalausar kröfur frá fátækum ættingjum og mislukkaðar fjárfestingar tóku sinn toll á heilsu 

Goya. Eiginkona hans varð ófrísk í fjölmörg skipti sem endaði margsinnis með fósturláti, og 

af þeim sjö börnum sem hún gekk með til fulls náði aðeins eitt þeirra að lifa til 

fullorðinsaldurs.44 

 Goya byrjaði að fá höfuðverki, svimaköst og fannst sem höfuð sitt væri að fyllast af vatni 

og hann sagði að það væri hvínandi hljóð í eyrum hans. Árið 1797 varð hann alvarlega veikur, 

þá 47 ára gamall, þar sem hann fékk slæm köst vegna veikindanna og stóð versta kastið yfir í 

margar vikur en enginn veit með vissu hver orsök veikindanna var, en það virðist sem Goya 

hafi veikst í miðju ferðalagi og leitað til vinar síns, kaupmannsins Sebastian Martinez í Cádiz, 

um húsaskjól á meðan heilsa hans hindraði frekari ferðalög. Martinez skrifaði í bréfi til 

kunningja síns í Madríd að Goya hafi komið heim til hans í hræðilegu ástandi og væri enn í 

sama ástandi, ófær um að fara út úr húsi.45 Martinez staðfestir einnig þau einkenni sem Goya 

sagðist finna fyrir áður en hann veiktist í öðru bréfi frá sama tíma, þar tjáir hann viðtakanda 

bréfsins að lætin í höfði Goya og heyrnarleysi hans hafi ekki skánað, en að sjón hans væri betri 

og hann væri ekki eins ráðavilltur og hann var þegar hann missti jafnvægisskyn sitt og að núna 

væri hann fær um að fara upp og niður stigana á heimili Martinez.46 Eftir að Goya var ekki 

                                                
42 Blackburn, Old Man Goya, kafli 5. 
43 Sama heimild, kafli 5. 
44 Connell, Francisco Goya: A Life, 76-79. 
45 Sama heimild, 76-79. 
46 Sama heimild, 78. 
 



 17 

lengur lífshættulega veikur varð hann tímabundið lamaður á hægri hlið líkamans, fékk 

svimaköst, með suðandi hljóð í höfðinu og var að hluta til blindur.47 Hann safnaði smám saman 

aftur styrknum eftir veikindin en þau gerðu hann algjörlega heyrnarlausan það sem eftir var af 

ævi hans og verk hans eftir veikindin voru frábrugðin öllum þeim sem hann hafði áður gert og 

myndu verða sú verk sem hans yrði frekast minnst fyrir.48 

 Fjöldi kenninga hafa verið settar fram í leit við að svara því hverskonar sjúkdómur hrjáði 

Goya og skyldi hann eftir heyrnarlausan, helst má nefna kenningu Dr. Sanchez Rivera, en hann 

taldi að Goya hefði verið með sárasótt, sem myndi útskýra af hverju svo mörg af börnum hans 

og Josefu dóu og kenningu Dr. Blanco Soler að Goya hefði verið með geðklofa og heyrnarleysi 

hans skapaði ofsóknarkenndar þráhyggjur. Frekari tillögur á mögulegum sjúkdómum eru Vogt-

Koyangi heilkennið sem stafar af sýkingu í auga, neurolabyrinthitis – bólga innri eyra, 

bótúlíneitrun, dílasótt, blýeitrun og fjöldi annarra sjúkdóma. 49  Viðfangsefni Goya urðu 

myrkrari í kjölfar veikindanna og innblástur Goya var meira sóttur úr ímyndunaraflinu og 

andlegu ástandi hans en ytri viðburðum. Madríd var hernumin af Frökkum árið 1808, Karl IV 

Spánakonungur þáði mútur frá Frökkum og settist í helgan stein í Róm, Napóleon ýtti syni 

Karls, Ferdínand VII, til hliðar og skipaði bróður sínum, Jósef Bonaparte, konungsæti yfir 

Spáni. Goya hélt þó áfram að gegna starfi sínu sem listamaður við hirð konungs þrátt fyrir að 

valdaskiptingar áttu sér stað og málaði m.a. andlitsmyndir af frönsku hershöfðingjunum sem 

gengu berserksgang yfir Spán. Goya sýndi óeðlilega temprað geðslag á þessum tímum 

upplausnar og óeirða. Hann var varkár og diplómatískur – orð sem hafa sjaldan, ef aldrei, verið 

notuð til að lýsa Goya að öðru leyti en þessu. Árið 1819 varð Goya aftur alvarlega veikur af 

óþekktum sjúkdómi, sem var líklegast önnur lota af sama sjúkdómi og árið 1797.50 

 Viðfangsefni verka Goya eftir fyrstu veikindin byggjast frekar á innri veruleika hans, 

ofsjónum, draumum og martröðum en á ytri heiminum. Verkin eru því afar persónuleg þar sem 

Goya málar einskonar „andlega sjálfsmynd“ af sjálfum sér með því að staðsetja eigin 

upplifanir, raunverulegar og ímyndaðar, sem miðpunkt verka sinna. Samkvæmt skráðum 

heimildum er ljóst að Goya lagði sífellt áherslu á mátt ímyndunaraflsins sem mikilvægustu 

uppsprettu listsköpunar, t.d. í textanum við mynd no. 43 í myndröðinni Kynjarnar,51 en þar 

segir „The imagination abandoned by reason produces monsters; united with it, it is the mother 

                                                
47 Gassier, Goya: Biographical and Critical Study, 39. 
48 Collings, This is Modern Art, 98. 
49 Connell, Francisco Goya, 78. 
50 Sama heimild, 78-79. 
51 Klein, „Insanity and the Sublime,“ 221. 
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of the arts“ (s. La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, y unida con ella es 

madre de las artes).52   

 

 

  

                                                
52 Sama heimild, 214. 
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Svörtu verkin 
 

Árið 1819 festi Goya kaup á húsi í sveitinni, stutt frá Madríd og frá bökkum Manzanares 

árinnar. Húsið var þekkt undir nafninu Quinta del Sordo eða hús heyrnarlausa mannsins og 

þar mundi hann koma til með að mála Svörtu verkin. Goya málaði Svörtu verkin með 

olíumálningu beint á veggi beggja hæða hússins, 14 talsins með 6 verk á neðri hæðinni en 8 

verk á efri. Þau áttu aldrei að verða opinberlega til sýnis, nema þar sem hann var, og þau voru 

ekki gerð fyrir neinn nema Goya sjálfan. Vegna þessa báru þau enga titla og sýndu ekki fram 

á nein tengsl við söguþráð. Svörtu verkin eru Goya að tala við sjálfan sig og þau standa sterk á 

eigin fótum þar sem þau eru hápunktur þráhyggjunnar, sem einkenndi evrópsku rómantísku 

stefnuna, í garð öfgakenndra tilfinninga.53 Röntgenmyndir af veggmyndum Quinta del Sordo 

hafa leitt í ljós að upphaflega var verkefni Goya fyrir veggina mun bjartsýnara en endanleg 

niðurstaða, en eitthvað varð til þess að Goya yfirgaf upprunarlegu áætlun sína og málaði Svörtu 

verkin yfir allt sem hann málaði í byrjun.54 

 Flest af Svörtu verkunum eru máluð í kringum gapandi holu eða munn viðfangsefnisins, 

eins og t.d. galopinn munn Satúrnusar í verkinu af sama heiti þar sem athygli manns beinist 

einna fyrst að munninum. Víxlunin á þessum svörtu tómarúmum og „þétta og óhreina-kremaða 

lithlaði holdtónanna setur fram óreglulegan hrynjanda í gegnum yfirborðið sem ýtir undir 

skynhrif af óskipulegri orku sem sveimar frá ópum“ 55  sem við ímyndum okkur að 

viðfangsefnin séu að framkalla. Það er ekki vitað af hverju Goya málaði þessi verk, en fjöldi 

gagnrýnenda, sálfræðinga og geðlækna eru sannfærðir um að hann var vitstola þegar hann 

málaði þau.56 Margt bendir til þess að Goya málaði verkin beint út frá ímyndunaraflinu á 

veggina án nokkurs undirbúnings, Svörtu verkin skyldu ekki eftir sig neina slóð, allt í einu voru 

þau bara þarna á veggjunum í húsi heyrnarlausa mannsins.57 Hvergi er að finna meiri ástríðu í 

verkum Goya en í Svörtu verkunum og er vert að hafa í huga á hvaða tíma Goya málaði þau, 

þ.e. hversu seint þau voru máluð í lífi hans og undir lok listamannaferils hans.  

 Goya málaði öll fjórtán verkin á veggi tveggja herbergja sem voru u.þ.b 9 x 4,5 metrar 

að stærð og á sitt hvorri hæð hússins, „á báðum hliðarveggjum herbergisins á fyrstu hæðinni 

voru tvenn op sem þvinguðu breiða lárétta samsetningu myndar sín á milli, en í herberginu á 

                                                
53 Hughes, Goya, 280. 
54 Sama heimild, 281. 
55 Sama heimild, 382. 
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efri hæðinni var aðeins eitt op sem kallaði á tvær smærri láréttar samsetningar á myndum. 

Lóðréttu verkin voru staðsett báðum megin við herbergishurðirnar.“58 Verkin voru enn á sama 

stað og Goya málaði þau árin 1819/20–1823 og til ársins 1874 þegar þau voru flutt af 

veggjunum og á striga af Prado safninu og enduðu hjá þeim árið 1881 þar sem þau eru enn í 

dag. Forvörður Prado safnsins, Martínez Cubells, fékk hið erfiða verkefni að flytja verkin af 

veggjunum og á striga og gera þau upp, en mörg þeirra voru í slæmu ástandi vegna lélegrar 

umönnunar og mistaka í aðferð Goya.59  

 Þegar komið var inn í herbergið á fyrstu hæðinni var verkið A Manola (s. Una manola) 

(síðar titlað La Leocadia) beint til vinstri við hurðina og hægra megin við hurðina var verkið 

Tveir gamlir menn (s. Dos viejos). A Manola birtir unga konu sem er klædd í svartan kjól og 

hefur verkið afar þunglyndislegt yfirbragð, verkið er einnig þekkt sem La Leocadia sem gefur 

til kynna að konan sé sambýliskona Goya, Leocadia Zorrilla y Galarza.60 Tveir gamlir menn  

birtir gamlann mann sem er klæddur í skikkju með stórann staf í hendi og horfir íhugandi í 

burtu á meðan djöfulsleg vera öskrar í eyra hans líkt og einhver sem reynir að gera sig 

heyranlegan af einhverjum sem er heyrnarlaus.61  

 Andspænis þessum tveimur verkum á fjarri veggnum voru verkin Satúrnus (s. Saturno) 

til vinstri og Júdit og Hólófernes (s. Judit y Holofernes) til hægri sem birtir hina frægu sögu 

biblíunnar af Júdit þegar hún er við það að afhöfða hershöfðingjann Hólófernes, en talið er að 

viðgerðir Cubells hafi stórlega dregið úr sterku yfirbragði ofbeldis og eyðileggingar sem verkið 

hafði upprunarlega.62  Á löngu veggjunum sem vísuðu út báðum megin við hurðina voru 

Nornasveimurinn (s. El aquelarre o El gran cabrón) á vinstri veggnum og á þeim hægri var 

verkið Pílagrímsferð San Isidro (s. La Romería de san Isidro).63 

 Nornasveimurinn birtir djöfulinn sem stóran og svartan hafur með þrjú horn og kveikt er 

í einu þeirra sem lýsir upp nornasamkomuna í kringum hafurinn. Hann klæðist prestshempu og 

virðist predika yfir nornunum á djöflamessu. 64  Pílagrímsferð San Isidro sýnir hópgöngu 

Spánverja af öllum stéttum samfélagsins og syngjandi ógeðfelldir betlarar leiða hópinn. Verkið 

hefur þykkar málningsslettur og með brotakenndum burstastrokum af mestmegnis svartri 

málningu sem og hvítum lit og jarðlitum sýnir Goya fígúrur verksins með ógeðfelldu andlit 
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sín, staðsett í dimmu landslagi.65  Það er talið líklegt að verkið Tveir gamlir menn að borða (s. 

Dos viejos comiendo) hafi verið fyrir ofan hurðina.66 

 Herbergið á efri hæðinni hefur sömu uppbyggingu og það á neðri hæðinni nema það er 

sitthvor glugginn á löngu hliðarveggjunum sem skiptir þeim í tvennt og því eru tvær myndir á 

hvorum veggnum en ekki ein löng mynd líkt og á neðri hæðinni. Langi veggurinn vinstra megin 

við hurðina þegar komið er inn í herbergið sýnir tvö verk sitthvorum megin við gluggann, 

verkið nær hurðinni er Skapanornirnar (s. Las Parcas (Átropos)) og hinum megin við gluggann 

er Einvígi með kylfum (s. Duelo a garrotazos). Skapanornirnar birtir fjórar fígúrur á flugi yfir 

grá- og gulleitu landslagi, það eru ský svífandi fyrir aftan fígúrurnar og fyrir ofan þær er dökkt 

svæði á himninum. Þrjár af fígúrunum tákna örlaganornirnar þrjár; Klóþó, Lakkesis og 

Atrópos. Hin fígúran er karlkyns og stendur fyrir líf þeirrar manneskju sem örlaganornirnar eru 

að ákveða.67 Einvígi með kylfum er endurspeglun á borgaralegri baráttu sem varð til með 

harðstjórn Ferdinands og birtir tvo smala berja hvorn annan með kylfum er þeir virðast fastir 

upp að hnjám í leðju. Blóð streymir úr höfði mannsins til vinstri.68 Á veggnum andspænis 

hurðinni eru tvö verk til hægri og vinstri á veggnum. Verkið sem er vinstra megin er Lesturinn 

(s. La lectura) og verkið til hægri er Tvær konur og maður (s. Dos mujeres y un hombre).69 

 Lesturinn og Tvær konur og maður verkin eru bæði máluð í dökkum jarðlitum og bæði 

verkin hafa ljómandi hvíta og kremlitaða tóna. Í Lestrinum kemur ljósið í myndinni út frá 

bókinni í kjöltu skeggjaða mannsins í munkaklæðunum, en í Tvær konur og maður kemur ljósið 

inn frá vinstri og lýsir upp skyrtu og andlit karlkyns aðalpersónunnar sem er að fróa sér í návist 

tveggja kvenna. Ljósið í báðum verkunum afhjúpar ekki aðeins skepnuleg svipbrigði 

höfuðpersónanna heldur ber það saman við umlykjandi myrkrið sem gefur til kynna óupplýst 

umhverfi þeirra á táknrænan hátt.70  

 Á langa hliðarveggnum til hægri eru einnig tvö verk sem eru aðskilin með glugga, verkið 

sem er nær hurðinni er Asmodea og hinum megin við gluggan er verkið Rannsóknarrétturinn 

(s. El Santo Oficio). Á veggnum beint til hægri við hurðina voru tvær myndir, önnur myndin 

sem var nær horninu var Two Witches sem Javier sonur Goya málaði og hafði sú mynd þegar 

verið tekin af veggnum áður en fyrstu heimildir um staðsetningu verkanna voru gerðar. Verkið 
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sem var næst hurðinni til hægri var Drukknandi Hundurinn (s. Perro semihundido).71 Að mati 

Robert Hughes eru skilaboð Svörtu verkanna þess eðlis að smávaxandi örvænting,  móðursýki, 

illska, grimmd og rökleysi eru ekki aðeins fjarvist viskunnar fremur en svartur í málverkum 

Goya er ekki aðeins fjarvist litar.72 Hér verður nánar fjallað um tvö af þessum verkum sem 

þykja sérlega áhugaverð og eru góð dæmi um afstöðu Goya og mikilvægi hans með tilliti til 

rómantísku stefnunnar, en þau eru Satúrnus og Hundurinn. 

 

Satúrnus 
  
Goya málaði Satúrnus73 á vegg í borðstofu sinni, en það er almennt talið eitt hryllilegasta 

verkið af öllum Svörtu verkunum. Satúrnus er í hálf-krjúpandi stellingu en þó standandi og 

fyllir út ramma verksins, báðar hendur hans grípa utan um hálf-étinn líkama sem hann heldur 

á lofti og bakhlið líkamans vísar að okkur. Það virðist sem við höfum komið að Satúrnusi á því 

augnabliki sem hann er að rífa í sig seinni handlegginn, en hann hefur þegar étið höfuðið og 

hinn handlegginn. Þar sem Goya gaf þessu verki ekkert nafn er erfitt að segja til um hvort 

líkaminn sé af karli eða konu, en ljóst er að líkaminn er fullvaxta.74 Geðveikisleg augu hans 

eru galopin af slíkri ákefð að þau virðast vís til þess að þrýstast út úr augntóftunum.75 

 Málverkið Satúrnus gleypir í sig son sinn76 eftir flæmska listmálarann Pieter Paul Rubens 

var í eigu spænsku konungsfjölskyldunnar og var til sýnis í Konungshöllinni í Madríd þar sem 

Goya kynntist því.77 Þó viðfangsefni verka Goya og Rubens sé hið sama eru útfærslur þeirra 

gjörólíkar. Í verki Rubens birtist Satúrnus sem gamall maður með ljá í annarri hendi og með 

hinni hendinni heldur hann á búttuðu smábarni sem hann tekur bita úr. Satúrnus stendur í hálf 

krjúpandi stellingu svipað og í verki Goya, umkringdur skýjum með þrjár stjörnur efst fyrir 

miðju verksins sem gefa til kynna að staðsetningin sé í himinloftunum. Með því að sýna 

Satúrnus með ljá í hendi og stjörnurnar þrjár í bakgrunni tryggir Rubens að áhorfendur viti 

tvímælalaust að gamli maðurinn sé Satúrnus, en stjörnurnar þrjár eru tilvísun í plánetuna 

Satúrnus og ljárinn táknar uppskeru jarðar og tíma. Samkvæmt Frederick Licht náði Rubens að 

gefa þessarri hrottalegu senu ákveðna reisn með því að „breyta goðsögn yfir í dramatík svo við 

                                                
71 Sama heimild, 311–313. 
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73 Madrid: Museo del Prado, 1820–1823. Blönduð aðferð á veggmynd flutt á striga. 143,5 x 81,4 cm. 
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bælum niður andstyggð okkar og dveljum í staðinn við hið fínlega athugaða og fullkomlega 

framsetta samspil athafna og tjáninga“.78 Licht bendir jafnframt á að útfærsla Goya á Satúrnusi 

gefi ekki rúm fyrir neitt nema vitskerðingu og heift.79 

 Goya notar hvergi táknræn einkenni til að gefa til kynna að viðfangsefni verksins sé 

Satúrnus, enda veit hann sjálfur viðfangsefnið og þar sem Svörtu verkin eru gerð fyrir hann 

einan þá skiptir það einungis máli. Satúrnus Goya verður hrottalegri fyrir vikið þar sem ekkert 

gefur til kynna að þessi hræðilega mannæta sé nokkuð annað en mennsk. Í þessu verki málar 

Goya „samsetningu óstjórnanlegrar matarlystar og yfirþyrmandi skammar sem fylgir fíkninni“, 

Satúrnus er „kvalinn af losta sínum fyrir mannakjöt, fyrir óhugsandi sifjaspell“.80  

Hann lítur út fyrir að vera bæði trylltur og skelfingu lostinn og mögulega er það hans eigin 

sturlun sem skelfir hann og gerir það að verkum að hann líkist frekar skrímsli en guði er hann 

fremur þann verknað sem brýtur gegn allri skynsemi og rökhyggju. Enda sagði Goya sjálfur að 

skrímslin verða til í fjarvist skynseminnar. 81  Það tómarúm sem hefur verið yfirgefið af 

skynseminni verður að gróðrarstíu fyrir draumóra, blekkingar og ímyndaðan uppspuna. Þegar 

þessir hlutir eru í sínu ýktasta formi er viðeigandi að kalla þá skrímsli.82  

 Paul Ilie gerir greinarmun á áhuga Goya á hinu ómanneskjulega og gróteska og á 

vísindalegum áhuga á náttúrulegum afmyndunum sem var reglulega til umfjöllunar í 

heimspekilegum ritum í menningu Goya, en hann hafði hvorki áhuga á að fylgjast með hinum 

náttúrulega heimi eða rökstyðja hann, heldur lá áhugi Goya í því að ímynda sér órökræna 

möguleika á mismunandi reynslum. Hann sýnir okkur fyrirbæri og skepnur sem geta orðið að 

raunveruleika þegar skynsemin er horfin.83 Hið gróteska í höndum Goya stígur yfir þröskuldinn 

úr upplýsingunni og yfir til rómantísku stefnunnar.84 Þessi eiginleiki Goya að brjóta gegn 

ráðandi normum og hefðum er eitt af því sem gerir hann svo upprunalegan og frumlegan.  

 Tryllt yfirbragð Satúrnusar og hið gróteska myndefni verksins eru gjörsamlega sneydd 

allri skynsemi og verkið virðist hafa verið gert í vitskerðingu. Allir þessir þættir spila saman í 

umfjöllun Anthropology Kants á ímyndunaraflinu sem uppsprettu listar og vitskerðingar, en 

þar segir hann að þegar ímyndunaraflið er algjörlega óbeislað kemst það nálægt vitskerðingu 

og þegar vitskerðing er samfara tilfinningalegu uppnámi skapast tryllingur. Kant heldur áfram 
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og segir að þó slög eða köst tryllings séu ósjálfráð geta þau oft verið frumleg og að því leyti á 

jaðri snilligáfu. Í þessu ljósi mætti draga þá ályktun að tryllingur Satúrnusar sé snilligáfa Goya. 

 Fyrsta þekkta heimild goðsagnarinnar um Krónos (Satúrnus er Rómverska nafnið fyrir 

Krónos) var rituð af Hesíódos í Theogony í kringum áttundu öld f.kr. Samkvæmt grískri 

goðafræði var Krónos sonur Úranus (himins) og Gæu (jarðar) og yngstur af Títunum tólf. Að 

ráði móður sinnar gelti Krónos föður sinn með ljá og þar með varð Himinn aðskilinn frá Jörð. 

Krónos varð konungur Títnanna og tók sér systur sína, Rheu, sem maka og hún fæddi honum 

Hestíu, Demeter, Heru, Hades og Póseidon. Vegna þess að foreldrar Krónusar höfðu varað 

hann við að honum yrði steypt af stóli af sínu eigin barni át hann þau öll. Hinsvegar, þegar 

Rhea fæddi Seif þá setti hún hann í felur í Krít og plataði Krónus til þess að halda að hann væri 

að gleypa Seif en í rauninni gleypti hann stein. Seifur fullorðnaðist og neyddi Krónus til að 

kasta systkynum sínum upp, herjaði stríð gegn Krónus og vann.85 Guðinn Satúrnus var oft 

sýndur sem konungur þar sem hann ríkti yfir svokallaðri gullöld, ljárinn hans varð tengdur við 

landbúnað en breyttist síðar í staf eða hækju, táknandi elli og niðurníslu líkamans. Satúrnus var 

jafnframt sýndur með vængi og stundaglas föður tímans (e. Father Time), enda viðeigandi 

hlutverk þar sem hann gleypti syni sína, sem var sagt tákna það að tíminn gleypir allt sem hann 

sjálfur skapar.86 

 Meðal vinsælli kenninga um merkingu verksins er að Satúrnus sé einskonar sjálfsmynd 

af Goya þar sem hann finnur ákveðinn skyldleika með sér sjálfum og Satúrnusi að því leyti að 

öll börn þeirra nema eitt (Javier, sonur Goya og Seifur, sonur Satúrnusar) deyja barnung eða í 

kviði. Ef til vill byrjaði Goya að líða eins og hin fjölmörgu fósturlát Josefu væru hans sök, að 

hann væri dæmdur til þess að tortíma börnum sínum. Jay Scott Morgan notar sama grundvöll 

í umfjöllun sinni en útfærsla hans er önnur. Hann leggur áherslu á hina óumflýjanlegu 

frumstæðu baráttu milli föður og sonar. Eðlishvatar sem hefur of djúpar rætur til að það megi 

almennilega hrekja hana burt. Morgan greinir frá því að feður óttast ekki aðeins að þeir muni 

tortíma eigin sonum með örvæntingafullri ást sinni, reiði, öfund, ótta og fjölda annarra 

tilfinninga, heldur óttast þeir líka að leynilegur ásetningur þeirra sé að tortíma þeim! Morgan 

rökstyður kenningu sína samhliða þeirri yfirlýsingu að menn verða aðeins frjálsir með því að 

játa myrkustu ótta og hvatir sínar og með því að mála Satúrnus og öll Svörtu verkin, öðlaðist 

Goya loksins vellíðan.87  
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 Það væri nærri ómögulegt að telja fjölda þeirra mismunandi túlkana á þessu verki, enda 

vekur verkið upp misjöfn viðbrögð hjá flestum sem skoða það, en það reynist bæði 

gagnrýnendum og ólærðum erfitt að færa í orð hvaða tilfinningar þeir finna fyrir er þeir horfa 

á verkið.88 Að þessu leyti mætti segja að Goya uppfyllir skilyrði Kants á verki sem hefur verið 

skapað með snilligáfu og tjáir s.k. fagurfræðilega hugsýn. En samkvæmt Kant ýta slík verk 

undir fjölda hugsana og hugmynda og hvetja þar af leiðandi til hins frjálsa leiks á milli skilnings 

og ímyndunarafls í huga þeirra sem horfa á verkið. Þessi erfiðleiki við að færa reynslu í hugtök 

er ein mikilvægasta forsenda Kants fyrir upplifun á hinu háleita sem og áberandi þema 

rómantísku stefnunnar. 

 

Hundurinn 
 
Málverkið af Hundinum89 var beint til hægri við útidyrahurðina á fyrstu hæðinni og markar 

líklegast byrjunina eða endann á Svörtu verkunum. Verkið skiptist í tvennt, annars vegar í efri 

hluta sem fyllir út meirihluta myndflatarins og hins vegar í neðri hluta sem samanstendur af 

láréttri rönd sem liggur neðst á botni verksins þvert yfir myndflötinn og fer hækkandi er hún 

nálgast enda flatarins og myndar þar einskonar hæð eða brekku. Þessi rönd er jarðvegurinn eða 

jörðin og efra svæðið er himininn.90  Hægt er að sjá jörðina sem hól eða fjallshrygg sem 

himininn umlykur, jörðin þarf heldur ekki að vera gegnheil, hún gæti verið á hreyfingu eða 

verið mjúk eða í fljótandi formi, himininn gæti verið einhverskonar gufa eða straumur.91 

Þessi bakgrunnur hefur orðið viðfangsefni mikilla rökræðna á meðal fræðimanna sem segjast 

sjá mismuandi útlínur í bakgrunninum, þ.á.m hestshöfuð, stærðarinnar höfuð af veru sem svipar 

til djöfuls, og klettótt bjarg til hægri.92  

 Samkvæmt listgagnrýnanda The Independent, Tom Lubbock, þá eru tvær mikilvægar 

staðreyndir í myndinni sem ákvarða upplifun okkar á henni. Sú fyrri er lögun myndarinnar sem 

er merkilega há og mjó miðað við að viðfangsefnið sé einhverskonar landslag, en seinni 

staðreyndin eru hlutföll á svæðum myndarinnar þar sem efra svæðið er mjög djúpt en neðra 

svæðið afar grunnt. Að mati Lubbock hafa þessi ýktu hlutföll innbyggða dramatík en allt sem 

er á neðra svæðinu (hundurinn) er neðst á botni senunnar og hefur þetta gríðarlega tómarúm 

fyrir ofan sig. Ef ekki væri fyrir hundinn þá mætti varla sjá landslag í þessum formum yfir 
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89 Madrid: Museo del Prado, 1820-1823. Blönduð aðferð á veggmynd flutt á striga. 131 x 79 cm. 
90 Lubbock, „Francisco de Goya: The Dog.“ 
91 Sama heimild. 
92 Heckes, Supernatural Themes in the Art of Francisco de Goya, 380–82.  
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höfuð. Við sjáum aðeins höfuð hundsins sem potar upp í átt að efra svæðinu, en líkami hans er 

hulinn af neðra svæðinu.  
Hann lyftir trýninu vongóður með aumkunarverðu og kvíðnu augnaráði. Hann horfir upp í átt 
að bjarginu eða brekkunni og allar óvissur og hlutföll senunnar falla á hann. Þú getur séð hann 
sem á kafi í neðra svæðinu upp að hálsi, grafinn í jörðinni eða gleyptur af einhverju fljótandi 
formi eins og kviksyndi. Þarna er hann fastur, sökkvandi og ófær um að losa sig frjálsann. Hann 
lyftir upp höfðinu og reynir að halda sér ofar vatni, en gríðarlegt tómarúmið gnæfir yfir hann og 
undirstrikar hjálparleysi hans. Hann er ekki aðeins fastur í jörðinni heldur er hvergi neitt í 
nálægð sem býður aðstoð, fótfestu eða tak.93 

 

Það er vissulega einhver litamunur hægra megin á verkinu sem tekur sér ákveðna lögun, en er 

nógu óskýr til þess að það er ekki hægt að fullyrða um eðli þess. Þessi óljósi eiginleiki verksins 

og óvissa um örlög hundsins minna á áhuga rómantísku stefnuna á öllu því sem ómögulega 

mátti skilja með rökvitinu. Þar að auki má auðveldlega tengja ólíkar túlkanir á verkinu saman 

við upphafningu rómantísku stefnunnar í garð ímyndunaraflsins, en öll ólíku fyrirbærin sem 

fólk segist sjá í verkinu byggjast á ímyndunaraflinu og eru einungis möguleg fyrir sakir 

ímyndunaraflsins. Breski listfræðingurinn og leiðandi sérfræðingur í Goya, Nigel Glendinning, 

telur að skugginn hægra megin geti mögulega verið af manni sem beygir sig yfir hundinn og 

að það myndi útskýra svipinn á andliti hundsins er hann lítur upp.94 

 Evan Connell skrifar að hvergi sé hægt að finna hund sem er eins einmanna og hundur 

Goya.95 Ef til vill er það einmitt allt það sem verkið skortir sem ýtir undir meðaumkun okkar á 

hundinum, hann er bókstaflega einn og yfirgefinn í umhverfi sem virðist jafn einmana og 

hundurinn. Verkið hefur engan stað, engan tíma og enga sögu. Það er ekkert sem við getum 

notað til þess að gera hundinn aðeins minna einmana og yfirgefinn, t.d. ef verkið myndi haldast 

óbreytt að öllu leyti nema að í efra hægra horninu myndi glitta í fljúgandi fugl þá myndi 

einmanleiki hundsins snarminnka. Við gætum ímyndað okkur einhver tengsl eða samband milli 

dýranna tveggja. En það vottar ekki fyrir neinu sem gæti bjargað hundinum. 

 Í sjálfu sér er ekkert umhugsunarvert við hundshöfuð, tómarúm og jarðveg, en í 

sameiningu verður merking þeirra dulin því hvorki hundurinn, jörðin eða rýmið sýna nein atriði 

eða eiginleika sem gera kleyft að staðsetja þau. Hundurinn er bara hundur og jörðin gefur 

hvergi til kynna hvort hún sé úr sandi, leir eða steini, jafnframt gæti rýmið í bakgrunninum 

einfaldlega verið málverkið sjálft. Lubbock tekur áhugaverða afstöðu gagnvart óskýra forminu 

                                                
93 Lubbock, „Francisco de Goya.“ 
94 Nigel Glendinning, „The Strange Translation of Goya's' Black Paintings',“ 479. 
95 Connell, Francisco Goya, 207. 
 



 27 

hægra megin við hundinn, en hann hvetur lesendur greinar sinnar til þess að hundsa formið yfir 

höfuð vegna þess að „myndin er betri ef þú hundsar það. Það er nóg af óvissum nú þegar.“96   

 Verkið er um berskjaldaða lífsbaráttu andspænis vonlausum dauða. Hvort sem 

hundurinn skynjar ógn sem kemur að ofan eða fyrir neðan er engin leið til að flýja. Þetta eru 

áhrif frumuppbyggingar myndarinnar þar sem bæði efri hluti og neðri eru uppspretta ótta og 

hundurinn er fastur á milli þeirra. Það er vegna þessa sem Lubbock segir að myndin verði betri 

ef óskýra formið er hundsað, því það myndi bjóða hundinum eitthvert skjól frá hættunni að 

ofan og einhverja björgun frá því sem er fyrir neðan. Eða ef þetta væri ógnandi form þá yrði 

það aðeins hluti af og staðbundin uppspretta hættu. Áhrif verksins eru þó töluverð, það hefur 

öðlast táknrænt gildi fyrir sjálfa nútímalistina með einkennum þess sem eru einna mest óljós 

og uppfull angistar.97 Það er einnig mögulegt að tengja óljósu einkenni verksins saman við 

höfnun rómantísku stefnunnar á ráðandi klassískum hefðum sem lögðu áherslu á listsköpun 

sem eftirlíkingu af forn grískum- og rómverskum hlutum. 

Þeim sem virða verkið fyrir sér finnst þeir þurfa að binda hugtök við myndina og 

útskýra hana með því að færa henni einhverja sögu, en engin saga eða útskýring veitir 

fullnægjandi lausn á verkinu því engin þeirra er eins hlaðin af tjáningu og málverkið. 98 

Valeriano Bozal þykir líklegt að þeir sem bera á verkið augum myndu eiga erfitt með að hrista 

af sér óróleikann og efasemdirnar sem verkið gefur af sér, og ef til vill er það þetta vald til að 

elta áhorfendann sem er hin raunverulega merking verksins. Svörtu verkin ná hámarki í 

tilfinningahita með Hundinum og gefa til kynna að það sé heill heimur sem enn á eftir að horfa 

á.99 

 

 

  

                                                
96 Lubbock, „Francisco de Goya.“ 
97 Bozal, Goya: Black Paintings, 60. 
98 Sama heimild. 
99 Sama heimild. 
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Niðurstöður 
 

Þar sem Svörtu verkin eru ráðgáta er ómögulegt að fullyrða um tengsl þeirra við hugmyndir og 

einkenni rómantísku stefnunnar. Það má hinsvegar segja að dulúðin sem einkennir merkingu 

og tilvist þeirra á sér greinilega hliðstæðu í upphafningu rómantísku stefnunnar á innra lífi 

listamannsins sem uppsprettu mikilfenglegrar listar.  Rómantísku stefnunni fylgdu stórfelldar 

breytingar á hugsunarhætti fólks í garð eigin sálarlífs og tilfinninga sem og samfélagsins og 

veraldarinnar umhverfis það. Hún hvatti menn til annars konar innri skoðunar frá öðru 

sjónarhorni en því sem menn voru vanir. Hið „hefðbundna“ sjónarhorn einkenndist af 

vísindalegum og sannreynanlegum staðreyndum, þar sem maðurinn var skynsemisvera í heimi 

áþreyfanlegra hluta, í stöðugri leit að þekkingu sem studdist við lögmál og almennt 

viðurkenndar staðreyndir. Áhugi manna færðist frá ytri veruleikanum yfir til innri veruleikans 

og meiri áhersla var lögð á hið huglæga fremur en hið hlutlæga. Hugmyndir um hið háleita 

fundu eðlilega farveg með slíkum áhugasviðsbreytingum, enda lýsti Kant hinu háleita sem afar 

huglægri upplifun og þó Burke nálgaðist hið háleita út frá raunhyggju er nálgun hans 

óneitanlega huglæg. Að upplifa hið háleita er að einhverju leyti að upplifa eitthvað sem orð fá 

ekki lýst. Kant skipti þessum háleitu upplifunum einungis í tvo flokka, en innan beggja 

flokkanna er hver og ein upplifun algjörlega huglæg þeim sem upplifði hana. Hið sama má 

segja um upplifanir okkar á verkunum Satúrnus og Hundur eftir Goya. Þó væri ómögulegt að 

skipta þeim í tvenns konar eða einhvers konar fastmótaða flokka. Frá þeim tíma sem 

heimilisgestir Goya báru augum nýmáluðu veggmyndirnar á árunum 1819/20–1823 til dagsins 

í dag hafa óteljandi fjöldi manna virt Svörtu verkin fyrir sér, hvort sem það er í persónu, í 

gegnum internetið eða af ljósmynd.  

 Ég hef lengi velt því fyrir mér hvert gildi listar Goya er fyrir okkur í dag. Er hann að 

segja okkur að vera óhrædd við að horfast í augu við okkar dýpstu ótta og gefa þeim mynd? 

Að með því að holdgera ótta okkar og kvíða munum við skapa einlægari list? Að algjörlega 

óritskoðuð innri skoðun mun mögulega hreyfa við þúsundum, ef ekki milljónum, annarra 

manna? Þetta eru allar gildar spurningar en að mínu mati snerta þær aðeins yfirborðið á gildi 

Goya. Ég held að við einblínum of mikið á skrímslin og grótesku eiginleika Svörtu verkanna. 

Við verðum upptekin af mögulegum táknrænum vísbendingum í þeim, getspám um hvað amaði 

að Goya, hvort hann hafi verið að mála ofsjónir sem herjuðu á hann, hvað í ósköpunum gat 

fengið hann til þess að mála svona drungaleg verk á veggi heimilis hans? Við þessum 

spurningum eru engin rétt svör, aðeins óteljandi kenningar.  
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 Ég tel að gildi Goya felist meira í staðreyndinni að hann málaði þessi verk fyrir sig. 

Fjöldi þeirra og staðsetningar segja mér að þau skiptu Goya miklu máli. Það að hann málaði 

þau beint á veggi heimilis síns styður þann skilning, þau voru ekki verk sem hann gat hengt 

upp og skipt út af vild. Þau voru ekki máluð til að verða sýnd almenningi opinberlega. Þeir sem 

fengu að sjá þau voru þeir sem Goya hleypti inn til sín. Hann var gamall maður þegar hann 

málaði Svörtu verkin, þegar orðinn víðfrægur og einn farsælasti listamaður Spánar. Ef hann 

hafði eitthvað eftir til að sanna þá var það aðeins gagnvart sér sjálfum. Við vitum að Goya taldi 

ímyndunaraflið vera mikilvægan þátt í listsköpun og hvergi styðst hann meira við það en í 

Svörtu verkunum.  

 Gildi listar Goya er tímalaust þar sem Svörtu verkin eru ekki bundin við ákveðinn stað 

eða ákveðinn tíma. Þau láta meira ósagt en þau segja og þau krefjast þess að maður noti eigið 

ímyndunarafl þegar maður virðir þau fyrir sér. Að mínu mati eru þau vitnisburður um listamann 

sem er að ná fullkomnum sáttum við ímyndunarafl sitt, á sínum eigin forsendum og fyrir sjálfan 

sig. Hann er að horfast í augu við skelfilegustu eiginleika sína og sættast við þá, að bókstaflega 

búa í samlyndi við þá og ég tel að áhugi rómantísku stefnunnar á þokukenndu mörkunum milli 

geðveiki og snilligáfu hafi mögulega aðstoðað Goya við að finna hugrekki í sér og dirfsku til 

að skapa Svörtu verkin.  
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Viðauki: Myndir 
 

 
1. Francisco de Goya y Lucientes. Satúrnus (Saturn). 1820-1823. Blönduð tækni, veggmynd 

flutt á striga, hæð: 143.5 cm.; Breidd: 81.4 cm. ©Museo Nacional del Prado, Madríd. 
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2. Pedro Pablo Rubens. Saturn Devouring a Son. 1636-1638, olía á striga, hæð: 182.5 cm.; 

Breidd: 87 cm. ©Museo Nacional del Prado, Madríd. 
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3. Francisco de Goya y Lucientes. Hundur að drukkna (The Drowning Dog). 1820-1823. 

Blönduð tækni, veggmynd flutt á striga, hæð: 131 cm.; Breidd: 79 cm. ©Museo Nacional del 

Prado, Madríd. 

 
 


