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Зміст
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Передмова
Франсіско-Хосе де Гойя - дуже складний і непередбачуваний худож-

ник. Його майстерність полягала в тому, що він не маючи чітких політичних 
поглядів та повністю заперечуючи  класичні правила композиції, висвітлював 
людську натуру та оточуючий світ поза звичайного сприйняття. Його роботи 
вкрай дивовижні, неординарні, дещо незвичні та занадто яскраві. На рахун-
ку у митця безліч історичних, жанрових картин та портретів. Мало кому 
відомо, що Гойя – портретист дуже суворий, що намагався відображати лю-
дину на полотні без прикрас, тобто точну її копію. Навіть  незважаючи на те, 
що деякі королівські особи були не дуже привабливими, Гойя малював  що  
бачив, докладаючи чимало зусиль, щоб повністю передати всі відтінки і ко-
льори людини, її зовнішні особливості. Портрети Гойї, як великі парадні, так 
і більш камерні інтимні, – неповторні за технікою виконання і, здебільшого, 
глибокі та переконливі за характером та манерою зображення. Вміння ху-
дожника передавати деталі, яскраві акценти на одязі постаті, розкривають 
темперамент та натуру того, хто позує.

 Гойя створив багато картонів* для Королівської мануфактури  Санта Бар-
бари у Мадриді. Його картони відрізняються надзвичайною різнобарвністю 
та неповторністю, багатством фантазії, оригінальністю замислів і 
майстерністю відтворення. Гойя один із перших продемонстрував техніку 
сполучення різноманітних відтінків. Цей неповторний декоративний живо-
пис, де зображено вуличні сценки, гуляння молоді, святкування, прогулянки, 
художник збагатив новими композиціями, укріпленням фігур, барвистістю 
колористичних знахідок, безпосереднім відчуттям національного життя на-
роду. Нове бачення дійсності, його критичний підхід до неї знаходять своє 
місце  у багатьох роботах художника. Малюючи, він ніби живе фантазією, 
його твори оживають та проживають своє неповторне життя на полотні. 
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Навіть оголене тіло Гойя намагається відображати з точністю, 
відчайдушністю, він передає не тільки образ, а й погляд тієї, що позує йому: 
суворий, напружений або норовливий. Пензлем митця чітко вимальовується 
глибокий підтекст, гостра виразність ліній, поєднання плям і штрихів, 
контрастність світла і тіні, гротеск і реальність, алегорія і фантастика од-
ночасно з тверезим аналізом дійсності. Все це відкрило людському оку 
абсолютно нове бачення краси та грації жіночого тіла. Кожна картина, 
фреска або мозаїка Гойї – безперечно шедевр, який розкриває біль, страж-
дання та героїчність тогочасного іспанського народу, який переживав один з 
найбурхливіших періодів своєї історії. 

Гойя мав талант передавати у своїх роботах настрій та переживання 
людини, характерні риси обличчя, які здатні виразити внутрішній стан та 
емоції, почуття спокою та прийняття життя.

Хочеться зазначити, що творчість художника - складна і глибоко супе-
речлива. У ній відображається все: трагічні переживання, прояви зла, насил-
ля та несправедливість, несамовиті втрати людських чеснот, біль та крик про 
допомогу. Вражаюче розкривається магія пластичних мистецтв, таємничість 
всесвіту та жах людських доль, сліз та прикрощів. Кожний подих, кожний 
трепет серця, здивування та захват неосяжно переплітаються у розумі тих, 
хто хоч раз бачив шедеври, намальовані дивовижною рукою майстра почуттів 
та емоцій. Надзвичайна творча різнобічність, широта охоплення життєвих 
явищ, праця в багатьох жанрах виділяє Франсіско Гойю серед художників 
XVII – XXI століть і робить його одним з найбільш видатних живописців-
реалістів в історії західноєвропейського мистецтва.

*Картон - підсобний великоформатний малюнок, іноді розфарбований, що 
виконується в розмірі майбутнього твору фрескового живопису, мозаїки, вітражу, гобе-
лену
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Біографія

Франсіско-Хосе де Гойя народився 30 березня 1746 року у Фуендетодосі 
біля Сарагоси (Іспанія) в родині майстра-позолотника і дочки збіднілого 
дворянина. У 1760 році родина купує новий будинок та переїжджає до Са-
рагоси. Тут юнака  віддають в майстерню художника Луса-і-Мартінеса, але 
через декілька років, замішаний у бійці, він змушений  втекти з Сарагоси. 
У 1766 році Гойя потрапляє до Мадриду, де знайомиться з роботами при-
дворних художників, удосконалює свою майстерність і навіть бере участь 
у конкурсах мадридської Академії мистецтв, сподіваючись бути прийнятим 
до Королівської Академії витончених мистецтв Сан Фернандо. Йому було 
відмовлено і він відправився до Італії. У Римі Гойя знайомиться з живописом 
італійських майстрів. Однак, будучи натурою авантюрною, знову потрапляє 
в неприємну історію: вночі пробрався до жіночого монастиря, щоб викрасти 
кохану, але був схоплений на місці злочину та змушений покинути Рим. 

У 1771 році, отримавши другу премію пармської Академії мистецтв за 
картину з античної історії, повертається до Сарагоси, де працює над фреска-
ми в традиціях пізнього італійського бароко (бічний неф церкви Нуестра Се-
ньйора дель Пілар, 1771 р. – 1772 р.)  

Близько 1773 р. Гойя влаштувався в Мадриді у свого друга Франсіско 
Байє і працював у нього в майстерні. Байє був тоді офіційним придворним 
художником короля Карла IV і королеви Марії Луїзи. Франсіско познайомив 
Гойю зі своєю сестрою Хосефе, від якої той був у захваті і незабаром, споку-
сив дівчину. У 1775 році Гойї довелося одружитися з нею, тому що та була на 
п’ятому місяці вагітності. Через п’ять місяців народився хлопчик, якого на-
звали Еусебіо, він прожив недовго і незабаром помер. Всього Хосефа народи-
ла п’ять (за різними даними і більше) дітей, з яких вижив лише один хлопчик 
на ім’я Франсіско Хав’єр Педро, який також став художником. Як тільки Гойї 
стали доступні зустрічі з придворними аристократками, Хосефа була забута. 
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Гойя написав лише один її портрет. 
З 1776 р. по 1780 р., за протекцією Байє, Гойя виконав для Королівської 

шпалерної мануфактури 45 панно, які служили зразками (картонами) для 
гобеленів, і отримав постійну роботу на фабриці. Ці роботи принесли Гойї 
популярність. У 1780 р. був прийнятий при дворі і написав портрет короля, кар-
тину в академічному стилі «Розп’яття» та став членом Королівської Академії 
(з 1785 р. віце-директор, а з 1795 р. - директор її живописного відділення), а у 
1786 р. був призначений придворним живописцем; після смерті Карла III став 
придворним художником Карла IV, а з 1799 р. – його першим живописцем. 

У 1791 р. Гойя познайомився з герцогинею Альбою, яка стала його коханої 
і покровителькою. 

1792 р. - 1793 р. художник переносить важку хворобу, в результаті якої 
втрачає слух. Під час одужання у 1792 р. Гойя почав працювати над серією 
офортів Капрічос (закінчена у 1799 р.) - сатирою на політичні, соціальні та 
релігійні порядки. У 1798 р. Карл IV доручив Гойї розписати купол своєї 
заміської церкви Сан Антоніо-де ла Флорида. 

У 1796 р. році чоловік герцогині Альби помер, вона їде оплакувати цю 
втрату в свій маєток в Андалузію і бере Гойю з собою. Там він написав багато 
її портретів, але два найзнаменитіших з них - «Маха оголена» (приблизно 1797 
р.) і «Маха одягнена» (приблизно 1802 р.). Герцогиня Альба померла у 1802 
році і вже після її смерті, Гойя створює «Маху на балконі» (приблизно 1816 р.). 
В заповіті вона написала видавати щорічно 3500 реалів  Хав’єру  Гойї – синові 
художника. 

У 1808 р. Іспанія була окупована Наполеоном. Гойя став свідком повстан-
ня та репресій проти наполеонівських військ в Мадриді. Після того як Іспанія 
була звільнена, він зобразив ці події в двох знаменитих полотнах: «Повстання 
на Пуерта дель Соль  2 травня 1808 року» та «Розстріл мадридських повстанців 
в ніч на 3 травня 1808 року» (обидві близько 1814 р.) 

 Його син одружився з дочкою багатого купця і став жити окремо. Гойя 
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залишився зовсім один. У ці надзвичайно тяжкі для нього роки, він жив на 
самоті в заміському будинку «Кінта дель Сордо» (тобто «Будинок Глухого»), 
стіни якого розписав маслом (1820 р. – 1823 р.). Незабаром художник знайо-
миться з Леокадією де Вейс – дружиною підприємця Ісідро Вейса, яка потім 
розлучається з чоловіком і у неї народжується дочка від Гойї, яку назвали 
Росаріта. 

1824 року, побоюючись переслідувань з боку нового уряду Іспанії, Гойя 
разом з Леокадією і маленькою Росарітою виїхав до Франції, де провів свої 
останні чотири роки життя. 

 У 1828 році Франсіско-Хосе де Гойя пішов з життя у м. Бардо. Похований 
у Мадриді (Іспанія).

 

 

Автопортрет 1815 р.
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Творчий шлях

Франсіско Гойя  народився в час, коли його батьківщина Іспанія, що володіла 
майже половиною світу, втратила першість на політичній та економічній арені, 
поступившись іншим європейським державам. Його батько був андалузьким 
позолотником вівтарів, а мати - дочкою збіднілого ідальго. Вчитися Франсіско 
почав у рідному місті Сарагосі, де товаришував з сім’єю художників Байє. В 
середині 60-х років він переїжджає до Мадрида, де на той час працював стар-
ший із братів Байє, який і стає першим учителем Гойї. У 1771 р. Академія в Пармі 
присудила молодому художникові другу премію за картину про Ганнібала. Саме 
відтоді розпочинається професійний творчий шлях великого митця, яскрава 
особистість якого повністю виявиться тільки у віці близько сорока років.

У 1775 р. художник одружується з Хосефе Байє і переїздить до Мадри-
да, де одержує велике замовлення на виконання картин (картонів) для шпа-
лер Королівської мануфактури. Робота над ними тривала майже до 1791 р. За 
цей час Гойя розробив понад 40 ескізів. Сюжети для своїх картин-шпалер Гойя 
вибирає зі сцен реального життя: ігри та вуличні свята, бійка перед сільським 
шинком, фігури жебраків, контрабандистів, розбійників, що нападають на ба-
гатих мандрівників. Усі вони яскраві, колоритні, життєрадісні. 

У 70 - 80-х рр. Гойя створює цілу портретну галерею видатних людей того 
часу. Він стає модним та визнаним майстром. Художник з радістю приймає 
офіційні посади: у 1780 р. його обирають членом Академії мистецтв Сан-
Фернандо, у 1786 він стає головним художником шпалерної мануфактури, а 
у 1789 р. одержує звання придворного художника короля. Саме в цей час він 
досягає вершини своєї кар’єри: в нього є визнання, гроші, безліч замовлень.

Наприкінці 1792 р., при переїзді до міста Кадис, художник серйозно і надо-
вго захворів. Хвороба зробила його глухим та докорінно змінила його життя, 
внесла глибокі зміни в його творчість, змусила по-новому подивитися на події, 
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що відбувалися в країні. Картини, в яких вирували карнавальні веселощі, 
(«Гра в піжмурки», «Карнавал») поступаються місцем таким, як «Трибу-
нал інквізиції» та «Дім божевільних», чим передвіщають серію безсмертних 
офортів «Капрічос» (80 підписаних і пронумерованих аркушів). Робота над 
«Капричос» («Гра уяви, фантазії») тривала п’ять років з 1793 р. по 1797 р. Ці 
офорти досить складні для сприймання, тематика їх незвична, дуже часто не-
можливо з’ясувати їх зміст, однак цілком зрозуміла гострота їх соціальної са-
тири, спрямованої проти безправ’я, забобонності, неосвіченості, тупості. Це 
немовби обвинувачення церковників, дворянства, абсолютизму - світу зла, на-
сильства, фанатизму та лицемірства. Фронтиспісом слугує автопортрет худож-
ника у капелюсі «болівар» (немолоде обличчя в профіль, з гіркотливо опуще-
ними куточками губ). Сюжети офортів вражають своїм проникненням у світ 
людської розпусти та всіляких пороків. Ціла низка аркушів - сатира на тему 
церкви, де зображено: благочестиві прочани моляться дереву, «вдягненому» в 
рясу; папуга щось промовляє з кафедри; віслюк, який розглядає свій родовід 
та навчає грамоті; мавпа пише з віслюка портрет; двоє людей несуть віслюка 
на собі. Найсильніше вражає аркуш «Сон розуму народжує страховиськ» (лю-
дину, що заснула, ніби з усіх боків атакують страшні потвори, кажани, сови. 
Незрозуміло чи то сон, чи спотворене буття, але прокинутися  неможливо). 
Для передачі страшної реальності Гойя використовував алегорії, езопову мову, 
яка все ж таки була досить зрозумілою, коли йшлося про викриття ницості 
світу. Художня мова Гойї - гостровиразна, малюнок експресивний, композиції 
динамічні, типажі незабутні. 

У 1798 р. Гойя розписує церкву Антонія Флоридського в Мадриді, де 
проявляється його блискучий дар колориста. Фрески церкви - видатна пам’ятка 
монументального мистецтва не тільки XVIII століття, а й всього фрескового 
живопису після великих майстрів XVI століття. Продовжуючи традиції зна-
менитого венеціанського майстра-декоратора XVIII століття Д. Б. Тьєполо, 
Гойя зумів бути оригінальним і сміливим у вирішенні великої масової сцени у 
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фресці під куполом церкви, вносячи в неї драматизм і справжній подих життя. 
Для розпису церкви він використовував епізод легенди про чудо св. Антонія 
Падуанського (змусив заговорити убитого, щоб підтвердити невинність сво-
го батька). Композиція фрески будується на ритмічному повторі яскравих ко-
льорових плям - жовтих, що чергуються з червоними і синіми. Світлій плямі 
полотна, що висить на балюстраді, відповідає на протилежній стороні світла 
смуга пейзажу. Ритмічно чергуються пози і жести учасників сцени. Широко і 
вільно лягають мазки. З якою дивною щедрістю включає художник незліченну 
кількість відтінків, то сірувато-фіолетових, то рожевих і сріблястих до загаль-
ного білого тону покривала, де стоїть біля балюстради жінки. Але раптом він 
оживляє зелений тон її одягу енергійними мазками яскравого жовтого кольо-
ру, кладе на очі прозорі тіні, що надають глибину і виразність погляду. Яскрава 
насичена гамма фарб, безпосередність, поетична сила і значущість народних 
образів відрізняють фреску від більшості монументальних розписів тієї епохи. 

У другій половині 90-х рр. художник створює галерею прекрасних 
портретів, що засвідчують розквіт його живописної майстерності (портрети 
Ф. Байє, Ісабель Кобос де Порсель, доктора Пераля, акторки на Ла Тірана та 
багатьох інших). Образ герцогині Альби, в яку закохується в цей час майстер, 
надихнув його на створення прекрасних та знаменитих «Мах» («Маха вдяг-
нена» та «Маха оголена»). Передових критиків XIX ст. бентежило, на їх по-
гляд, порушення Гойєю академічного малюнка та занадто чуттєва перцепція 
оголеного тіла. Витончений колорит, реалістичність зображення, граційність 
та краса «Мах» робить Гойю блискучим послідовником найкращих майстрів 
венеціанської школи живопису епохи Романтизму. 

Вторгнення французів в Іспанію, боротьба іспанців з найкращою в світі 
армією, в якій маленький народ виявив велику мужність, - усі ці події стали 
новим етапом не тільки в житті країни, а й у творчості самого Гойї. Повстан-
ня надихнуло його на створення картин «Повстання 2 травня» та «Розстріл 
мадридських повстанців у ніч на 3 травня 1808 року». (Шерег солдат, обличчя 
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яких ми не бачимо за гвинтівками, розстрілюють уночі поставлених біля стіни 
в’язнів. З глибоким емоційним надривом написаний іспанець у білій сорочці, 
що розкинув руки назустріч смерті, вбитий повстанець, що лежить на перед-
ньому плані в калюжі крові). Досконала виразність композиції та колориту, 
строгий відбір деталей, вищий ступінь драматизму підносять цю роботу до 
вершин реалістичного живопису того часу. 

З 1808 р. по 1820 р. Гойя працює над другою графічною серією «Десастрес 
делла герра» («Лихоліття війни») - 85 офортів та аркушів змішаної техніки 
(офорт з акватинтою). Ця серія - один з найвиразніших документів, що свідчить 
про героїчну боротьбу іспанського народу проти  Наполеона. 

Після смерті дружини Гойя залишився зовсім один, найближчі  друзі або 
померли, або ж були вигнані з Іспанії. Художник живе самотньо за півтори 
години їзди від Мадрида у будинку, який дістав назву «Будинок глухого». Тут 
він виконує останні аркуші «Десастрес», а також серію, присвячену боям биків 
- «Тавромахію». Він розписує стіни свого будинку фантастичними фресками, 
ідеї яких до кінця були зрозумілі тільки самому майстрові: живопис – темний, 
сіро-чорний, з плямами білого, жовтого та червоного. Близько 1820 р. у «Бу-
динку глухого», він створює свою останню графічну серію, найзріліший витвір 
його таланту, - серію притч, снів під назвою «Диспаратес» («Незвичайності»). 
Це 21 художньо і технічно найскладніший, найважчий для розуміння, найбільш 
особистісний та дивний аркуш.

У 1824 р., коли реакція в Іспанії сягає вершини, а самотність художни-
ка стає нестерпною, Гойя під приводом від’їзду на лікування залишає Іспанію 
і переїздить до Франції, де знаходить багато друзів. Саме тут він пише свої 
останні чудові твори, прості у своїй реалістичності, які стають передвісниками 
розквіту європейського реалістичного живопису («Бордоська молочниця», 
«Дівчина з глеком»). У цих образах юних прекрасних жінок – ні натяку на ста-
рече безсилля та непристойність. 

У 1826 р. Гойя ненадовго відвідує Мадрид, де його зустрічають як патріарха. 
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«Він надто знаменитий, щоб йому шкодити, і надто старий, щоб його бояти-
ся», - так промовляли наближені короля. 

Гойя залишив підписи до більшості своїх гравюр. Історики мистецтва   
розглядають їх як своєрідні коментарі. Але не слід забувати, що подібні тексти 
у художників іноді служать не для  розкриття змісту твору, а для певного роду 
маскування. Дуже, здавалося б, невинний підпис Гойї, казкового характеру або 
у вигляді звичайного жарту, приховує великий політичний сенс. Кожну гравю-
ру Гойї пронизує нещадна гострота сарказму: у кожній фантасмагорія межує 
із справжнім реалізмом, який характерний для всього іспанського мистецтва. 
Перед нами не просто відьми, що летять на шабаш, не просто тупоголові не-
роби, та герой відомої казки «молодий дурень тягне на собі осла »... Всі вони 
мають інший, прихований сенс. 

У Бордо Гойя написав чудові портрети своїх друзів, що розділили з ним 
долю вигнанця - драматурга Леандро Моратіна, «іспанського Мольєра», і Хосе 
Піо де Моліна. Особливо цікавий портрет Піо де Моліна, закінчений у рік 
смерті Гойї (з темного коричнево-олівковатого фону ніби виліплено потуж-
ними опуклими мазками стомлене скорботне обличчя в обрамленні темно-
го волосся, на чорному одязі білою плямою виділяється шарф). Незважаючи 
на сліди глибоких переживань, в цих портретах є умиротворення, прийняття 
життя. Немає сумніву, що цей настрій був співзвучний самому Гойї, що зумів 
зберегти до кінця днів віру в душевну стійкість і гідність людини.  

Гойя помер у Бордо у 1828 р. Після його смерті Іспанія забула свого талано-
витого, але непокірливого сина. І тільки молода передова Франція, передусім 
художники романтичного спрямування Жеріко та Делакруа, пізніше - Дом’є 
та Мане, повною мірою оцінили великого іспанця, ім’я якого з другої полови-
ни XIX ст. не сходить зі сторінок літератури про мистецтво і загальний інтерес 
до якого сягає сьогодення. 

Майстер пройшов довгий і складний життєвий шлях. Узявши в 14 років 
олівець, він роками не випускав його із рук, працював аж до смерті. Йому було 
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дано пізнати велику радість творчості, успіх і безодню розпачу, туги та гніву. 
Мистецтво Гойї темпераментне, яскраве, сповнене його власних почуттів 

та переживань. Воно вражає активним ставленням до зображуваного. Внесок 
митця у різні види та жанри живопису  і графіки дуже значний: близько 700 
картин, 500 малюнків, 250 офортів. І до якої б області майстер не звертався, 
його творчі рішення відрізнялися своїм особливим, оригінальним, власним 
сприйняттям світу.
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Галерея
«Сатурн, що пожирає власних дітей»

(Saturno devorando a un hijo)
Між 1820 і 1823 роками Гойя прикрасив                                                                  

дві великі кімнати свого будинку серією 
картин, які згодом отримали назву «чор-
них» за свій похмурий колорит і сюжети, 
що нагадують нічні кошмари. 

До них  відноситься і картина 
«Пес» (Perro semihundido), на якій 
зображується засипаний піском со-
бака. Ці твори не мають аналогів в 
тодішньому живописі. У 1881 році 
вони були даровані мадридському му-
зею Прадо. 

                                                                                                         
«Маха в одязі»  
(La maja vestida)                                                                          
Складає пару з картиною                                                                              
«Маха оголена» (es:La 
maja desnuda). На картинах                                                                              
намальована маха - іспанська                                                              
городянка XVIII-XIX ст.  

 Обидві картини написані у 1802 
році та зберігаються у музеї Пра-
до, Мадрид. Напевно невідомо, 
хто послужив моделлю для кар-
тин. Найбільш   поширеною є 
думка, що натурницею була гер-
цогиня Альба, яку пов’язували з 
Гойєю тривалі стосунки. 
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 «Старухи» (Las viejas) 1808 р. - 1810 р. Гойя на-
вмисно намалював старою ту, яку любив, герцо-
гиню Альбу. Таким чином він їй мстив за зра-
ду.  А мітла – це символ. Картина зберігається 
у музеї  образотворчого мистецтва (Лілль), 
Франція

«Колосс» (El coloso) 1808 р. – 
1812 р.  
Картина зображає  видови-
ще загального хауса пород-
женого несподіваною появою 
колосальної фігури голого 
гіганта. Картина знаходиться у 
музеї Прадо,  Мадрид.   

«Розстріл мадридських 
повстанців в ніч на 3 травня 
1808 р.»   
(Los fusilamientos del 3 de mayo 
en la montaña del  Príncipe Pío) 
1814 р.   картина знаходиться в 
музеї Прадо, Мадрид.

«Повстання на Пуерта дель соль 
2 травня 1808 р.»
 (El 2 de mayo de 1808 en Madrid: 
la carga de los  mamelucos) 1814 
р. картина зберігається у музеї  
Прадо, Мадрид. 
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«Канібали споглядають людські 
останки»
(Caníbales contemplando restos 
humanos)
1800 р. – 1808 р. Музей образотвор-
чих мистецтв (Безансон), Франція.

                                                                                  

«Портрет родини короля Карла»  
(La familia de Carlos IV) 1800 р. 
Картина знаходиться в музеї 
Прадо, Мадрид. 
                                                          

«Сон розуму, породжує чудо-
виськ Офорт 43 із серії Капрічос» 
(El sueño de la razón produce  
monstruos) серія закінчена 1799 р.
Уява покинута розумом породжує
неймовірних  чудовиськ; але в 
союзі з розумом вона - мати  ми-
стецтв і джерело створених ними 
чудес.

«Чудо святого Антонія Падуанського»
(Milagro de san Antonio de Padua) 
1798 р.
Розпис купола церкви Сан-Антоніо-
де-ла-Флорида, Мадрид.
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«Герцогиня Альба» (La Duquesa de Alba ) 
1798 р.
Колекція Альба, Мадрид.

«Шабаш відьом» (El aquelarre) 
1797 р. – 1798 р.
Фонд Ласаро Гальдіано, Мадрид.

«Натюрморт з ребрами і го-
ловою ягняти»
(Bodegón con costillas y 
cabeza de cordero)
1808 р. – 1812 р. Картина 
зберігається у Луврі (Париж), 
Франція.

«Алегорія Істини, Час і Історія»
(Alegoría de la Verdad, el Tiempo y la Historia)
До 1800 р. Картина знаходиться у 
Національному музеї Швеції, Стокгольм.
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