




I know of no other Christianity and of no other
Gospel than the liberty both of body & mind to
exercise the Divine Arts of Imagination.
(Jerusalem 77, E: 231)
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Oversigt over illustrationer
1. “Thus did Job continually”, Illustrations of The Book of Job, pl. 1, 1823-26.

18,3 x 15,0 cm. Robert N. Essicks samling. Side 113.

2. “When the Almighty was yet with me. When my Children were about me”,
Illustrations of The Book of Job, pl. 2, 1823-26. 19,9 x 15,2 cm. Robert N.
Essicks samling. Side 116.

3. “Then went Satan forth from the presence of the Lord”, Illustrations of The Book
of Job, pl. 5, 1823-26. 19,9 x 15,1 cm. Robert N. Essicks samling. Side 124.

4. “With Dreams upon my bed thou scarest me & affrightest me with Visions”,
Illustrations of The Book of Job, pl. 11, 1823-26. 19,8 x 15,1 cm. Robert N.
Essicks samling. Side 132.

5. “I am Young & ye are very Old wherefore I was afraid”, Illustrations of The Book
of Job, pl. 12, 1823-26. 20,1 x 15,2 cm. Robert N. Essicks samling. Side 139.

6. “Then the Lord answered Job out of the Whirlwind”, Illustrations of The Book
of Job, pl. 13, 1823-26. 19,8 x 15,1 cm. Robert N. Essicks samling. Side 141.

7. “When the Morning Stars Sang Together, & all the Sons of God shouted for
joy”, Illustrations of The Book of Job, pl. 14, 1823-26. 19,4 x 15,1 cm. Robert
N. Essicks samling. Side 144.

8. “I have heard thee with the hearing of the Ear but now my Eye seeth thee”,
Illustrations of The Book of Job, pl. 17, 1823-26. 20,0 x 15,1 cm. Robert N.
Essicks samling. Side 148.

9. “There were not found Women fair as the Daughters of Job in all the Land &
their Father gave them Inheritance among their Brethren”, Illustrations of The
Book of Job, pl. 20, 1823-26. 20,1 x 15,2 cm. Robert N. Essicks samling. Side
157.

10. “So the Lord blessed the latter end of Job more than the beginning”,
Illustrations of The Book of Job, pl. 21, 1823-26. 19,8 x 14,9 cm. Robert N.
Essicks samling. Side 161.

11. Jerusalem The Emanation of The Giant Albion, pl. 76, udgave E, ca. 1804-1820.
22,4 x 16,3 cm. Yale Center for British Art. Side 199.

12. Jerusalem The Emanation of The Giant Albion, pl. 1 (forsideillustration), udgave
E, ca. 1804-1820. 22,3 x 16,2 cm. Yale Center for British Art. Side 226.

13. Jerusalem The Emanation of The Giant Albion, pl. 37, udgave E, ca. 1804-1820.
22,6 x 16,3 cm. Yale Center for British Art. Side 227.
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Forord

I 2007 bestemte jeg mig for at skrive mit speciale på universitetet om Wil-
liam Blake og hans brug af bibelske motiver – uden nogensinde at have læst
et ord Blake, endsige set et eneste af hans billeder. Mit eneste grundlag for
denne beslutning var, at en højt respekteret højskolelærer i sin tid havde in-
troduceret mig for navnet William Blake, at jeg ønskede at lære mere om en-
gelsk litteratur, og at en prisopgave var blevet udskrevet fra Københavns
Universitet om Blakes brug af bibelske motiver. Jeg kastede mig over stoffet
– og syntes en måned senere, at det var den dummeste beslutning, jeg no-
gensinde havde taget; det tog mig over en måned at læse Jerusalem, og bille-
derne sagde mig mildt sagt ikke noget.

Langsomt blev jeg dog suget ind i stoffet, poesien og billederne åbnede sig
for mig, og det gik op for mig, at hvis jeg angreb Blake fra mit eget hjørne,
det teologiske, kunne jeg på samme tid stå på relativt fast grund og samtidig
kaste mig ud på Blakes dybe vand, hvor man i den grad synes at miste fod-
fæstet som læser. Blake er nemlig altid åbenlyst grundet i et bibelsk sprog og
et bibelsk landskab, som man som læser genkender, selvom det oftest er skre-
vet ind i en anden, umiddelbart mere kaotisk og fremmedartet sammen-
hæng. Derfor foreslår jeg, at det bibelske stof repræsenterer en måde at gå ind
i Blakes værker på, som gør dem mere forståelige og i hvert fald en smule
mindre fremmedartede. Hvis de bibelske koder hos Blake bliver identifice-
ret, og deres betydningspotentiale bliver udforsket – i det hele taget: hvis de
bliver anerkendt i deres fulde omfang – så giver de Blake-læseren et ståsted i
læsningen af f.eks. langdigtet Jerusalem (berømt for sin utilgængelighed),
som ikke blot er teologisk ønsketænkning; Blake bruger nemlig ikke bare på
postmoderne vis de bibelske koder på lige fod med alle andre koder, men
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lægger helt særligt og uomgængelig vægt på det bibelske. Sagt på en anden
måde: det er overordentlig svært at komme uden om Bibelen hos Blake. 

Da 2007 var 250-året for Blakes fødsel, blev dette især i den angelsaksiske
verden fejret med udgivelser, konferencer og udstillinger. Der blev ikke gjort
det store ud af året i Danmark, så denne bog er ment som en stilfærdig mar-
kering af dette jubilæum. Den er også ment som en påmindelse om, at Blake
stadig læses, studeres og diskuteres, også på andre sprog end engelsk – og at
nye læsere stadig kan nå at springe på. Det er mit håb, at bogen vil gøre det
en smule lettere og mere attraktivt for andre også at begive sig ind i Blakes
univers. For selvom det er hårdt arbejde, idet Blake stiller krav til den, der
vil beskæftige sig med ham, er det også berigende, underholdende og helt
særligt.

Denne bog er altså en omskrivning af min prisopgave fra Københavns
Universitet 2007 til en mere alment tilgængelig udgivelse. Jeg har fjernet de
fleste fodnoter ved at indarbejde de mere interessante i teksten og sløjfe de
mindre interessante, forsøgt at gøre sproget mere læsbart og mindre teolo-
gisk indforstået og foretaget mindre korrektioner. Blake er dog notorisk
svært tilgængelig og ofte selvmodsigende og uortodoks i udtrykket, og jeg
har valgt ikke at forklare alt ud i det helt firkantede, men snarere lade nogle
af de løse ender stå; parallelt med ønsket om klarhed i min egen fremstilling
står nemlig ønsket om at lade Blake fremstå bare tilnærmelsesvis så flertydig
og nuanceret, som han gør i sine værker. Jeg beklager, hvis det efterlader min
teologiske hjemmebane uden de store klare teologiske konklusioner, men så-
dan har jeg valgt at lade det være. Det er mit formål med bogen at give et
indblik i, hvordan Blake bruger de bibelske motiver i sine værker, ikke at pla-
cere ham på denne eller hin teologiske hylde.

Tak til Revd. Professor Christopher Rowland, Queen’s College, Oxford,
for fortsat inspiration og støtte, til Jakob Dalsgaard Clausen, Stefan Nord-
gaard Svendsen, Kristine Marstrand-Jørgensen og Henry Bainton for hjælp
med alskens små og store ting, og særligt til Johannes Gregers Jensen og Ma-
ria Fruerlund Kamp, uden hvem jeg aldrig var blevet færdig i første omgang.
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Indledning

I give you the end of a golden string,
Only wind it into a ball:

It will lead you in at Heavens gate,
Built in Jerusalems wall.

(Jerusalem 77, E: 231)

Når man begynder at interessere sig for William Blake (1757-1827), går det
hurtigt op for en, at der er adskillige William Blaker at vælge imellem. Le-
genderne omkring ham var allerede i hans samtid legio, og der synes kun at
være føjet til mytologien med de mange populærkulturelle henvisninger i vor
tid. Tag beretningen om, hvordan han spurgte den unge Catherine: “Har du
medlidenhed mig?” “Ja”, lød svaret. “I så fald vil jeg gifte mig med dig”, sag-
de Blake, og gjorde det. Eller den om, hvordan han skulle have spist en dejlig
middag sammen med profeterne Esajas og Ezekiel, affødt af en scene i Blakes
The Marriage of Heaven and Hell (1790-93, herefter The Marriage). Tag
Blakes egne beskrivelser af syner af træer fyldt med engle og Guds store an-
sigt i et vindue eller traveture langs Themsen sammen med Paulus. Spekula-
tionerne omkring en mulig affære med Mary Wollstonecraft og omkring
Blakes forbindelse med alle mulige former for religiøse sammenslutninger i
Londons religiøse mosaik. Og senere: bandnavnene The Doors (der stammer
fra Blakes berømte “If the doors of perception were cleansed every thing
would appear to man as it is: infinite” (The Marriage 14, E: 39)) og det nye
danske The William Blakes. 68’ernes begejstring over de nøgne skikkelser på
Blakes billeder og frie sprog i hans poesi, Jim Jarmuschs syrede film Dead
Man (1995), Tracy Chevaliers letbenede historiske roman Burning Bright
(2007) og beatdigteren Allen Ginsbergs Howl (1956) (Roberts 2007: 95).
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Og så endelig Wikipedia, der nu beskriver, hvordan Blake er den egentlige
fader til den moderne graphic novel. Blake selv synes at være i fare for at for-
svinde under alt dette, og man graver dybere og dybere i bunken, og der sy-
nes blot at have hobet sig endnu mere op. Alle har deres egen Blake, og lige-
gyldigt hvem han er, er han aldrig rigtigt en del af etablissementet, hverken
inden for teologien, litteraturhistorien eller billedkunsten.

Så hvad er overhovedet ræsonen for at vælge den teologiske Blake? At
dømme ud fra de populære referencer ikke meget – her er Blake oftest frem-
stillet som den revolutionære, anti-kirkelige, førromantiske digter, der be-
synger kvindens nøgenhed, skaber en Bible of Hell og gør ironisk grin med
den gammeltestamentlige lovreligion og dens efterkommer, den hykleriske
moralkristendom i Blakes samtid. Dette er dog kun den ene side af billedet.
Den anden side viser os den Blake, der gennem hele sit liv udforsker brugen
af bibelske motiver både i sin digtning og i sin billedkunst, som anvender Bi-
belens figurer, navne og steder i det, der kan synes ét stort virvar, og gennem
årene bevæger sig fra det kritisk prægede engagement med kristendommen
til en position, der fokuserer på Kristus-figuren som frelser-ven, på omven-
delsens nødvendighed og på en læsning af Bibelen med alle sanser åbne. 

Blake var altså en i høj grad bibelbrugende digter og billedkunstner. Alli-
gevel er hans værker sjældent blevet gjort til genstand for teologisk interesse.
Taler teologer om Blake, er det oftest ud fra en diskussion om hans plads i
en poetisk teologi eller overvejelser omkring hans forhold til forskellige reli-
giøse grupperinger i hans samtids London. Når det angår overvejelser om-
kring hans helt konkrete bibelreception, synes der generelt at være en ten-
dens til ikke at komme meget længere end en konstatering af, at “Bibelen er
der” i Blakes værker – i høj grad synlig, men også på en rodet, ureflekteret
eller endda fjollet måde. Der er lidt for meget Bibel i lidt for mange skikkel-
ser til, at det helt tages teologisk alvorligt.

Denne tendens har resulteret i et syn på Blakes bibelbrug – jeg anvender
ordet helt bogstaveligt, for Blake bruger Bibelen i sine værker – som ikke sy-
nes at udvise særlig følsomhed over for den udvikling, der faktisk foregår hos
Blake: fra en ret eksplicit kristendomskritik i 1790’erne bevæger Blake sig
nemlig efter 1800 ind i et mere positivt syn på Bibelen og en mere positiv
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anvendelse af de bibelske motiver både i sin poesi og i sin billedkunst, og her
forfines den særlige bibelhermeneutik med udgangspunkt i imaginationen,
som han er repræsentant for.

Det er altså bibelreceptionen hos Blake, der interesserer mig – og, bør det
bemærkes, i denne bog primært de nytestamentlige motiver fremfor de gam-
meltestamentlige. Hermed går jeg altså som teolog til Blake “nedefra”, idet
jeg fremfor at angribe Blake “ovenfra” ved hjælp af teologiske kategorier be-
gynder nærmest fænomenologisk nede i selve hans værker i en afsøgning af,
hvordan de bibelske motiver her modtages og videreskrives. Jeg beskæftiger
mig primært med to værker fra den sene periode: det illuminerede langdigt
Jerusalem The Emanation of The Giant Albion (ca. 1804-20, kaldet Jerusalem)
og den graverede illustrationsserie Illustrations of The Book of Job (1823/25-
26, herefter blot Job). I behandlingen af disse værker inddrager jeg både vær-
kernes tekst- og billeddel. Blake skabte nemlig oftest værker, der var hverken
udelukkende tekst eller billede, men en kombination og helhed af de to –
mest typisk i hans illuminerede værker, som altså ikke blot er illustrerede dig-
te, men værker, hvor næsten hver eneste planche udgør en helhed mellem
tekst og billede, dog i forskelligt blandingsforhold, så der nogle gange er mest
tekst, og nogle gange mest billeder. Selvom Blake-forskere oftest lægger det
snit ned over deres studier, at de udelukkende beskæftiger sig med enten
tekst eller billeder, har jeg altså valgt at inddrage begge aspekter: dels (og pri-
mært) fordi Blake netop selv skabte værkerne som en helhed af tekst og bil-
lede, dels fordi de motiver, jeg forfølger, både udfolder sig i tekst og billede
– således forfølges f.eks. et motiv gennem Jerusalem, som nogle gange optræ-
der på billedsiden, andre gange som tekstligt motiv. Havde jeg kun holdt
mig til den ene side af værket, ville jeg have overset den anden sides brug af
motivet – så enkelt. Selve motiverne behandler jeg ud fra en inddeling af
Blakes samlede bibelreception i det, jeg kalder tre “arkæologiske” reception-
slag, som kan udgøre en hjælp til at orientere sig i hans komplekse univers.

Før jeg går til den mere værknære beskæftigen mig med Blakes værker,
bruger jeg noget plads på at indsætte Blake i en sammenhæng. Blake er nem-
lig i høj grad ofte blevet set som en utilpasset digter og billedkunstner, ude
af trit med sin tid og allerede en smule forældet i sin samtid. Lige så vel som
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Blake levede af og i opposition til sin samtid, var han dog afhængig af og tog
del i den, både som håndværker, som digter og som billedkunstner i datidens
London. Det er man i de senere år, og særligt inden for litteraturforskningen,
begyndt at få øjnene op for, således at Blake nu i højere grad end tidligere
f.eks. kan betegnes “romantiker”. I vor sammenhæng er denne forbindelse
særlig interessant med henblik på anvendelsen af profet- og profetibegrebet
hos disse digtere, deres indgående brug af “apokalyptiske” værkers sprog og
billedverden, især Johannes’ Åbenbaring, og deres understregning af imagi-
nationens betydning (jeg bruger det fordanskede “imagination”, fordi “fan-
tasi” har nogle “frie” konnotationer, jeg gerne vil undgå – Blake fantaserer
ikke frit eller skaber ud af ingenting, men trækker på en stærk tradition af
ord og billeder og ser bevidst sig selv som en del af denne). Ligeledes er man
efterhånden blevet mere bevidst om, at Blake må placeres i forhold til sin
samtids populærkultur og f.eks. ses i relation til en hel profetisk bevægelse i
England i slutningen af 1700-tallet samt Londons religiøst og politisk radi-
kale “undergrund” på daværende tidspunkt. Endelig viser jeg, hvordan Blake
har forbindelse til sin samtids og umiddelbare fortids bibeldiskussioner.
Blakes samtid var både yderst bibelbrugende og bibelreflekterende, og dis-
kussionerne foregik på mange niveauer. Deisternes fornuftsbaserede bibel-
kritik og det begyndende syn på Bibelen som poesi anslog forskellige toner i
debatten, samtidig med at den nyere historisk-kritiske tilgang var på vej.
Blake valgte – karakteristisk nok – ikke side i disse diskussioner, men blev i
høj grad influeret af dem.

Denne placering af Blake i forhold til hans samtid – fordelt over mine to
første kapitler – vil lede videre til en redegørelse for Blakes bibelhermeneu-
tik. Også dette kapitel har på sin vis indledende funktion, og heller ikke dette
skal ses som et svar på, hvor den “hjemløse” Blake hører hjemme. Her rede-
gør jeg for, hvordan Blakes forhold til Bibelen kan inddeles i to perioder: en,
hvis højdepunkt er 1790’ernes på sin vis ret bibelkritiske værker, og en, der
strækker sig fra ca. 1800 til Blakes død. I denne anden periode karakteriseres
Blakes forhold til Bibelen af en mere (set i forhold til 1790’ernes ironi og kri-
tik) positiv holdning, og som vi vil se i gennemgangen af motiverne fra Job
og Jerusalem, er fokus nu især på det enkelte menneskes forhold til Jesus og
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Gud – “omvendelse” – og Jesu afgørende rolle i menneskets frelse. Den po-
sitive fremstilling af Jesus står i kontrast til Blakes fremstilling af ham i
1790’erne, hvor han primært ses i rollen som revolutionshelt. Efter 1800 bli-
ver Jesus i Blakes værker både den, der tilbyder mennesket frelsens venskab
i gensidig kærlighed og tilgivelse, og den, som mennesket skal indlemmes i.
Blake identificerer her Jesus med imaginationen, og dermed bliver Jesus
både den, mennesket skal bevæge sig henimod, og dét, der gør mennesket i
stand til at komme derhen. I bibellæsningen skal mennesket gøre brug af sine
imaginative organer, da det er disse (og ikke udelukkende intellektet), Bibe-
len henvender sig til, og disse, mennesket kan forstå den med. Imaginatio-
nen er et rum, mennesket skal befinde sig i, såvel som en evne, det skal op-
øve, og den svarer til Guds egen skabende kraft. Denne kommer til udtryk i
Bibelen som det ypperste kunstværk, hvor skabelsesordene indleder den lan-
ge række af bøger, inkarnerer sig som Logos i Johannesevangeliet og afsluttes
i Åb 22,13, hvor Jesus ikke blot er begyndelsen og enden, men også er alfa-
betets første og sidste bogstav.

Efter dette hermeneutikkapitel bevæger jeg mig endelig ind i Blakes egne
værker for at redegøre for receptionen af bibelske motiver heri. Denne recep-
tion behandler jeg altså ud fra en inddeling i det, jeg kalder tre “arkæologi-
ske” receptionslag. Disse tre lag er ment som en hjælp til at orientere sig i
Blakes mange lag af bibel, ikke et entydigt svar på spørgsmålet om, hvordan
Blake anvender bibelmotiver. Det gør han på tusind forskellige måder, men
disse tre lag kan i hvert fald hjælpe læseren til en forståelse af, hvordan og
hvornår Blake gør hvad. Da jeg i disse lag fokuserer på det nye i Blakes vær-
ker, er det primært det nytestamentlige, der er i fokus; det er dette, der nu
for alvor trækkes ind i billedet.

I min illustration af de tre lag begynder jeg igen “nedefra”, i det første re-
ceptionslag. I dette lag forholder Blake sig til bibelteksten f.eks. i form af il-
lustrationer. Han indskriver ikke bibelmotiverne i sit eget univers, og anven-
der han tekst (for dette er primært et visuelt lag), er det bibeltekst: tekster
taget direkte og ubearbejdet fra både den bibeltekst, der illustreres, og andre.
Dette lag redegør jeg for ved hjælp af Job, hvori Blake illustrerer fortællingen
om Job både på baggrund af kanonisk tekst (Jobs Bog) og et pseudepigrafisk
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skrift (Jobs Testamente). Han lægger et, for sin tid typisk, kristologisk lag
over teksten, men fremstiller på samme tid på sin helt egen måde Job som
en, der kommer ud for en omvendelse: Job ser Gud. Vi ser altså Blake i en
imaginativ læsning af den bibelske tekst.

Med det andet receptionslag går jeg til Jerusalem. Dette receptionslag ud-
gør receptionen af mindre eller afgrænsede bibelske motiver i Blakes eget
univers. Laget er bredt og udgør en massiv del af hele bibelreceptionen i de
illuminerede værker, og jeg slår ned på tre nytestamentlige motiver, som
både er forbundne og står hver for sig: Maria og Josef, korsfæstelsen og det
johannæiske venskab. I dette lag bliver de bibelske motiver en del af Blakes
eget landskab på samme måde som hans “egne” motiver, samtidig med at de
bevarer en tydelig kerne af bibelsk identitet; når læseren støder på dem i vær-
ket, er han/hun ikke i tvivl om, at motivet er bibelsk – men det er bearbejdet
bibelsk.

Det tredje receptionslag betegner større bibelske former eller motiver, som
optages så fuldstændigt i Blakes univers, at de bliver hans egne. Dermed ikke
sagt, at de er ukendelige som bibelske motiver, de er blot ikke bibelske læn-
gere, men “blakeske”. Dette lag illustrerer jeg ved hjælp af to eksempler: først
ud fra en redegørelse for Blakes reception af bibelsk form, hvor jeg sammen-
ligner Jerusalem med Johannes’ Åbenbaring og trækker forbindelseslinier til
overvejelser og diskussioner omkring dette skrift i Blakes samtid og nære for-
tid, dernæst i en behandling af Blakes anvendelse af det bibelske motiv “by-
en”, både som det kommer topografisk til udtryk i Jerusalems landskab og
skildringen af byen Golgonooza og som det anvendes i skildringen af figuren
Jerusalem som kvinde-by og Golgonooza som by-kvinde. Endelig beskrives,
hvordan Jerusalem i en Johannes’ Åbenbarings-reception også ender i en by.

Nogle praktiske bemærkninger: jeg citerer Blake fra Erdmans The Comple-
te Poetry and Prose of Willliam Blake (E). Jeg har ikke oversat citater fra
Blakes værker og breve, men i få tilfælde bruger jeg en dansk eller norsk over-
sættelse til at ledsage den engelske tekst. Ønsker man et indtryk af Jerusalems
helhed af tekst og billede kan henvises til Paleys 1991-udgave (bemærk dog,
at nogle plancher her optræder i anden rækkefølge end i E). For Job kan jeg
henvise til Wrights udgave, også for teksten. I E (687) gengives de inskripti-
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oner i Job, som optræder i illustrationernes margen. Der er ingen uoverens-
stemmelser mht. plancherækkefølge i dette værk, så enhver udgave ville kun-
ne anvendes (bemærk, at der er tale om den graverede serie, ikke akvareller-
ne). Citater optræder i min egen oversættelse, hvis ikke andet er anført.
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1 En introduktion til William Blake

“The Outline”

William Blake blev født i 1757 i London og voksede op i byen som barn af
dissenter-forældre, dvs. ikke tilhørende Church of England – hans mor, Ca-
therine, menes at have været tilknyttet brødremenigheden i sit første ægte-
skab, men opgav denne forbindelse, da hun giftede sig med James Blake,
Williams fader (Roberts 2007: 4f). Ti år gammel blev William indskrevet på
tegneskole, og som 14-årig kom han, efter sin faders ønske, i lære som gravør
hos Henry Basire, som bl.a. udførte arbejder for The Society of Antiquaries
(Bentley 2001: 9). Blakes litterære uddannelse var ikke så meget præget af
skolegang (man er ikke sikker på, om han overhovedet gik i skole) som af, at
han selv tidligt læste Bibelen, Shakespeare, John Bunyan og John Milton,
som selv repræsenterede en meget massiv og populær bibelreception i tiden.
I 1779 blev Blake optaget på The Royal Academy Schools. Her mødte han bl.a.
John Flaxman, som han fik et livslangt venskab med, og Henry Fuseli.
Blakes møde med den etablerede kunstverden er ofte blevet skildret som
stormfuldt helt fra begyndelsen, hvilket nok ikke svarer helt til virkeligheden
(Ward 2003: 20ff), men det er tydeligt, at Blake hurtigt udviklede sin egen
smag inden for kunsten, som ikke harmonerede med de fremherskende ten-
denser. Datidens kunstideal, også på akademiet, var, at kunsten skulle for-
skønne, være naturlig og “fornuftig”, værne om moralen og den gode smag
og udføres efter de klassiske normer og proportioner (Uthaug 2000: 57f).
Denne kunstopfattelse var Blake lodret imod. Det, han ville afbilde, var hans
egne visioner, og disse skulle fremstå præcist og med rene, skarpe linier; “the
outline” blev allerede her Blakes nøgleord, i modsætning til Rubens, Tizian
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og samtidens “pletter og klatter”, som iflg. Blake blot slørede billedets kom-
position og afslørede kunstnerens egen usikkerhed (Uthaug 2000: 44f). I
Public Address (1811? (Bentley 2001: 457)) sammenligner Blake misfornøjet
disse Rubens og Tizians “unorganized Blots & Blurs”, som ikke er kunst og
ikke formår at udtrykke ideer eller forestillinger, med Alexander Popes “Me-
taphysical Jargon of Rhyming” (N62(b), E: 576), og om den vigtige “outli-
ne” lyder det i 1809:

He who does not imagine in stronger and better lineaments, and in stron-
ger and better light than his perishing mortal eye can see does not imagine
at all. (…) Moderns wish to draw figures without lines, and with great and
heavy shadows; are not shadows more unmeaning than lines, and more
heavy? O who can doubt this! (A Descriptive Catalogue of Pictures (herefter
Descriptive Catalogue) 37f, E: 541f)

Blakes helte blev Michelangelo, Rafael og Albrecht Dürer, hans aversioner
Rembrandt og altså Rubens og Tizian (Uthaug 2000: 44, 387), og uden at
gå videre ind i Blakes betydning for billedkunsten kan det nævnes, at han fik
betydelig indflydelse på de senere engelske prærafaelitter (Damon 1965:
319). I 1782 giftede han sig med Catherine Boucher (1762-1831), “en perle
af en hustru” (Saintsbury 1898: 592), som blev ham både en trofast hustru
og praktisk medhjælp i udarbejdelsen af værkerne i det private værksted i
London. De fik ingen børn.

Blakes voksenliv var ikke præget af ydre begivenheder. Det meste af sit liv
boede han i London (det siges, at han i løbet af sit liv aldrig bevægede sig
længere væk fra London end tres engelske mil (Bentley 2001: 78)), kun af-
brudt af tre års ophold (1800-1803) hos velhaveren William Hayley i
Felpham, Sussex. Her indtrådte det uheldige møde med soldaten Schofield,
som førte til, at Blake blev anklaget for tilskyndelse til oprør og majestæts-
fornærmelse (“sedition”). Historien lyder ifølge Ward, at Blake opdagede
Schofield i haven til det hus, han boede i i Felpham. Da Blake bad soldaten
forlade stedet, nægtede han, og Blake så sig da nødsaget til med håndfaste
midler at hjælpe ham ud af haven og et stykke af vejen hjem. Schofield på-
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stod senere, at Blake ved denne lejlighed havde fornærmet kongen verbalt,
hvilket Blake afviste, men da stemningen i England på dette tidspunkt var
ophedet på grund af det anspændte forhold til Frankrig, var anklagen imod
Blake alvorlig; blev han fundet skyldig, kunne han straffes med fængsel. Epi-
soden blev nærmest traumatisk for Blake og satte sig direkte aftryk i Jerusa-
lem, som han begyndte at arbejde på kort efter: her optræder en vis “Skofeld”
eller “Scofield” som en af Albions sønner og en af de mest ubetinget negative
figurer i værket, sammen med Hand og Hyle. Ved retssagen i 1804 blev
Blake dog frifundet (2003: 28).

Ellers levede Blake et relativt begivenhedsløst ydre liv og efterlod sig ikke
mange personlige vidnesbyrd om det. De breve, som er bevaret, omhandler
oftest enten forretninger eller “sjælesager” og fortæller ikke meget om ydre
begivenheder (Ward 2003: 19). Blake delte sin tid mellem bestillingsarbej-
der og egne værker og var ofte i pengenød, især i de senere år. Selvom han
var anerkendt som billedkunstner, havde han, især på grund af de svært til-
gængelige illuminerede værker og sin nok lidt specielle væremåde, ry for en
vis grad af galskab. I 1794 bemærker en R. Twiss om Blake i forbindelse med
Songs of Innocence, at “manden sikkert er gal, men han tegner virkelig godt”
(efter Bentley 2001: 142). I Saintsburys A Short History of English Literature
fra 1898 hedder det ret typisk om Blakes person, at hans karakter var “mo-
ralsk set upåklagelig”, men “yderst særpræget”, og om hans store, profetiske
værker, at størstedelen af dem var “rene og skære mærkværdigheder” (592).
Det indrømmes dog, at “han i glimt, og nogle gange i mere end glimt, afslø-
rer et geni, som overgår alt andet i hans samtid” (592). I Salmonsens Konver-
sations Leksikon (1915) lyder det: “Blake’s Kunst (…) var med dens Blanding
af Genialitet og sygeligt Fantasteri alt andet end populær i hans Levetid, da
han virkede fattig og miskendt” (III: 382). Eftertiden har dog nok dyrket bil-
ledet af Blake som gal excentriker mere, end hvad retfærdigt er. Som Frye
bemærker, så må Blake ses i forhold til sin historiske og kulturelle kontekst
som en digter, der, selvom han var en “original”, ikke var en “aboriginal”
(1947: 5). Samtiden og den nære eftertid var heller ikke entydigt negativ i
sin dom over ham. I et tidsskrift fra 1849 – i en omtale af Mrs. Jamesons The
Poetry of Sacred and Legendary Art – lyder det: “Stakkels Blake! Og dog, hvor-
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for sige stakkels? Han var lykkelig i sine visioner – lidt før sin tid, og hans
samtids (kunst)verden var ham ikke værdig. (…) hans værker var hans tro”
(Blackwood’s Edinburgh Magazine, Vol. 65 (400), Feb. 1849: 183). De illu-
minerede digte solgte dog dårligt, og Blakes primære indtægtskilde var salg
af billeder – enkelttryk fra hans eget værksted – til den højere middelklasse
(Simpson 2003: 182).

Som samtidens syn på ham var blandet, således har også eftertidens været,
og man kan (lidt smart) sige, at mange har taget Blake til indtægt for meget.
Som Bentley påpeger, er Blake blevet markedsført som bl.a. irer, cockney,
marxist, mystiker, frimurer, neoplatonist, gnostiker – “og selv som et ganske
konventionelt medlem af Church of England” (2001: xxiii). Når Blake blev
angrebet i samtiden, var det primært på grund af hans (i forhold til samtiden)
uortodokse syn på religion, krop og seksualitet. Med hensyn til sidstnævnte
havde det nøgne menneske, både af mandlig og kvindelig natur, en fremtræ-
dende plads i hans billedkunst (mest berømt er nok hans Glad Day, lavet før-
ste gang i 1780, som findes i adskillige versioner). I The Marriage udfor-
dredes samtidens seksualmoral med epigrammer som “The nakedness of
woman is the work of God” (8.25, E: 36), og i Visions of the Daughters of Al-
bion lovpriser figuren Oothoon “lovely copulation bliss on bliss” (7.26, E:
50).

Om det religiøse kan det bemærkes, at Blake aldrig officielt blev medlem
af nogen kirke. Hans og hans hustrus navne optræder i 1789 i forbindelse
med oprettelsen af en swedenborgiansk kirke i London, New Jerusalem
Church, men i 1797 afslog Blake at blive medlem af kirken, og det er stadig
omdiskuteret, hvor knyttet han blev til dette miljø (Bentley 2001: 126ff).
Blake læste dog Emanuel Swedenborg (d. 1772 i London) og anvendte ham
som figur i sine værker, men ikke entydigt positivt, og i The Marriage hedder
det: “Now hear a plain fact: Swedenborg has not written one new truth:
Now hear another: he has written all the old falshoods” (22, E: 43). Bemærk,
hvordan selve værkets titel, The Marriage of Heaven and Hell, klinger lidt af
Swedenborgs De Caelo et Ejus Mirabilibus et de inferno, Ex Auditis et Visis
(engelsk titel: Heaven and its Wonders and Hell From Things Heard and Seen)
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(1758). Det er blevet fremhævet, at Blakes The Marriage til en vis grad har
brugt Swedenborgs som model (Roberts 2007: 17).

Om Blakes politiske synspunkter kan bemærkes, at de nok var radikale,
men i høj grad kan tilskrives hans baggrund i dissenter-miljøerne; også i den-
ne periode af Englands historie var religion og politik uløseligt forbundet, og
generelt var dissenter-miljøerne politisk radikale og støttede f.eks. den franske
revolution (Ryan 2003: 151). Blake protesterede dog på alle planer, ikke blot
politisk og religiøst, imod de kræfter, som han mente undertrykte menne-
skets frie tilværelse og aktive, selvstændige stillingtagen. Disse var bl.a. deis-
men, materialismen og empirismen, og Francis Bacon (1561-1626), John
Locke (1632-1704) og Isaac Newton (1642-1727) kom til at stå for Blake
som indbegrebet af disse onder. I Milton (1804-11) hedder det om Blakes
vision om menneskets bevægelse fra en død fornuftsverden til forestillings-
evnens frihed: “To cast off Rational Demonstration by Faith in the Saviour/
To cast off the rotten rags of Memory by Inspiration/ To cast off Bacon,
Locke & Newton from Albions covering/ To take off his filthy garments, &
clothe him with Imagination” (41.3-6, E: 142). Den sociale og økonomiske
undertrykkelse protesterede Blake imod gennem sine beskrivelser af forhol-
dene for fattige i London, f.eks. i det berømte London fra Songs of Experience:
“I wander thro’ each charter’d street,/ Near where the charter’d Thames does
flow./ And mark in every face I meet/ Marks of weakness, marks of woe”
(46.1-4, E: 26). Og den religiøse undertrykkelse var for Blake statskirken og
dens præster, som i deres moralfokuserede udlægning af kristendommen re-
præsenterede en tilbagevenden til den gammeltestamentlige lovreligion med
slagordet “Thou shalt not”. I The Garden of Love fra Songs of Experience går
jeg’et hen i kærlighedens have, men bliver overrasket: der er bygget et kapel
i midten af haven, og blomsterne er erstattet af gravsten, så man ikke længere
kan lege i haven – havens liv er erstattet af sten og lukkede døre, og præsterne
går som “vagtmestre” og “dystre gartnere” deres runder og forhindrer al glæ-
de og udfoldelse: “And the gates of this Chapel were shut,/ And Thou shalt
not. writ over the door; (…) And Priests in black gowns, were walking their
rounds,/ And binding with briars, my joys & desires” (44.5-12, E: 26).
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I Blakes sidste leveår var der relativt stille omkring ham. Han omgav sig
med en mindre gruppe yngre beundrere, som kaldte sig “The Ancients” efter
deres bekendelse til en ældre kunstopfattelse. Gruppen kom i Blakes hjem og
dyrkede ham som den eksemplariske sande kunstner, “en mand uden ma-
ske” (efter Ward 2003: 33). I 1827 døde han, efter sigende syngende salmer
(Blake var kendt for at være en passioneret sanger). I hvert fald beskriver i et
brev en af “The Ancients” Blake umiddelbart før han døde: “Hans øjne lyste
op, og han brød ud i sang over de ting, han så i Himmelen” (efter Bentley
2001: 438). Efter Blakes død forblev der stille omkring hans navn, og den
første biografi, der udkom – Alexander Gilchrists fra 1863 – bærer da også
undertitlen “Pictor Ignotus”, “Ukendt Maler” (Ward 2003: 19).

Indeni

Var Blakes ydre liv ikke præget af dramatik, var hans indre liv anderledes be-
givenhedsrigt. Allerede fra sin tidlige barndom havde han visionære oplevel-
ser – jævnlige visioner i dagligdagen, som han omtalte ofte og synes at have
levet med som en naturlig del af livet.

Der har tidligere har været en tendens til ikke at tage Blakes påstand om
visioner helt alvorligt. Vel har man talt om Blakes værker som “syner”, “pro-
fetier” eller “visioner”, men man har snarere behandlet dette som noget, han
kaldte sine digte, efter at de var kommet til verden (så at sige), end som no-
get, der skulle forbindes med deres tilblivelse. Grønbech f.eks. kalder visio-
nerne “klare, tilmed overmåde skarpe tanker, eller syner som han selv ville
sige” (1933: 5), og i Saintsburys litteraturhistorie tales der ironisk om Blakes
“største hobby, som var at være seer” (1898: 591). Gilchrist tog i sin biografi
Blakes ord for pålydende, selvom han udtrykte skepsis over for de “ånde-hi-
storier”, der gik om Blake – f.eks. den om Blake, der en dag er ude at gå tur
med en ven. Pludselig tager han hatten af og bukker dybt. “Hvorfor gjorde
du det?”, spørger vennen. “Åh, det var apostlen Peter”, svarer Blake (Uthaug
2000: 427). Den generelle tendens i dag, især efter Fryes på mange måder
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skelsættende Blake-bog Fearful Symmetry (1947), synes at være at godtage
Blakes påstand om en eller anden form for visioner.

Det fortælles, at Blake som fireårig så Guds ansigt uden for sit vindue, og
senere, da han var otte eller ti, så et træ fyldt af engle (Bentley 2001: 19). Vi-
sionerne fortsatte gennem hele hans liv, og han omtaler dem som noget, der
sker ofte – dagligt – for ham. Her i et brev fra 1800:

Thirteen years ago. I lost a brother & with his spirit I converse daily &
hourly in the Spirit. & See him in my remembrance in the regions of my
Imagination. (…) even in this world by it I am the companion of Angels.
([To] William Hayley Esqre, E: 705)

Også Catherine Blake bemærker sin ægtemands dobbeltliv: “Jeg ser meget
lidt til Mr. Blake; han er altid i Paradis” (efter Bentley 2001: xxiv) – Paradis
forstået som en slags “imaginationens græsgange” (Bentley 2001: xxiv). Den
omtalte broder var Robert Blake, som Blake var stærkt knyttet til, og som
døde i 1787. Et andet sted beskriver Blake, hvordan den særlige graverings-
teknik, som gjorde det muligt for ham at nedfælde tekst og billede samtidigt,
direkte på kobberpladen (som han derefter trykte fra), blev åbenbaret ham
af den netop afdøde Robert i et natligt syn (Bentley 2001: 6, 102).

I et senere brev (nok 1803) beskriver Blake, hvordan han er “under the di-
rection of Messengers from Heaven Daily & Nightly” ([To] Mr Butts, E:
724). Blakes omtale af denne kontakt er præget af naturlighed, og det lader
ikke til, at han har gjort et stort væsen ud af det særlige i at få visioner; i Mil-
ton udtrykker han ønsket “Would to God that all the Lords people were Pro-
phets” (1.17, E: 96), “prophets” forstået som dem, der har forstået at behol-
de og holde liv i visionens gave.1 Blake holdt sig heller ikke tilbage for at tale

1. Formuleringen optræder i Blakes “Preface” til Milton, umiddelbart efter stro-
ferne “And did those feet in ancient time…” (etc.), som i dag har status af en-
gelsk nationalhymne, kendes under navnet Jerusalem og afsynges hvert år ved
den sidste promenadekoncert i Royal Albert Hall på melodi af Parry (1916).
De sidste vers lyder: “I will not cease from Mental Fight,/ Nor shall my Sword
sleep in my hand:/ Till we have built Jerusalem,/ In Englands green & pleasant
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om sine visioner i sociale sammenhænge. Henry Crabb Robinson noterer i
sin dagbog af 1825, at når Blake taler om sine visioner er det “i den helt al-
mindelige tone, hvormed vi taler om dagligdags ting, som alle forstår og ikke
lægger noget særligt i” (efter Bentley 2001: 20). Og syv dage senere i samme
dagbog bemærker H. Crabb Robinson: “Han talte om evnen til at få visioner
som en, han havde haft siden sin tidlige barndom – han mener, at alle men-
nesker har del i den – men at evnen er gået tabt ved ikke at blive anvendt og
udviklet” (efter Bentley 2001: 20). Denne iagttagelse er central for en forstå-
else af Blakes selvopfattelse som visionær, og jeg vil fremhæve to pointer:

For det første er synerne naturlige for Blake i ordets bogstaveligste for-
stand: “han talte om evnen til at få visioner som en, han havde haft siden sin
tidlige barndom”. De er ikke udviskede, slørede genspejlinger af en anden
verden, men i ordets bogstavelige betydning er de syner: de er det, Blake fak-
tisk ser. “A Spirit and a Vision are not (…) a cloudy vapour or a nothing:
they are organized and minutely articulated beyond all that the mortal and
perishing nature can produce” (Descriptive Catalogue 37, E: 541). Nogle af
Blakes senere værker er da også de særprægede tegninger Visionary Heads
(påbegyndt 1819 og fortsat nogle år frem, og udarbejdet i samarbejde med
John Varley), som Paley beskriver som resultater af såkaldt “eidetiske bille-
der” (mentale billeder af fotografisk skarphed), ikke fri kunstnerisk fantasi
eller kreativ omgang med erindring. Tegningerne forestiller historiske og fik-

1. Land” (1, E: 95f ). I Miltons “Preface” efterfølges det citerede “Would to
God…” af henvisningen “Numbers XI. ch 29 v”. Bibelkonteksten er, at Eldad
og Medad kommer i profetisk henrykkelse i lejren (dvs. uden for det hellige,
midt i folket), samtidig med at de 70 ældste gør det i Åbenbaringsteltet. Josva
vil have Moses til at stoppe de to, men Moses nægter og svarer bare iflg. King
James: “Would God that all the LORD’s people were prophets, and that the
LORD would put his spirit upon them”. At henvise så eksplicit sprogligt til et
bibelsted er ikke usædvanligt for Blake, men det er usædvanligt, at han opgiver
den eksakte kapitel- og vershenvisning i sit eget værk. “Preface” er kun inklu-
deret i kopi A og B (begge ca. 1811) af Milton, ikke C (også ca. 1811) og D
(ca. 1818) (se The Wiliam Blake Archive på www.blakearchive.org/blake/, som
opdateres relativt ofte, og hvis redaktører er tre førende Blake-navne: Morris
Eaves, Robert Essick og Joseph Viscomi).

Blake.book  Page 26  Tuesday, May 12, 2009  5:00 PM



1 EN INTRODUKTION TIL WILLIAM BLAKE

27

tive figurer som Edward d. 1., Edward d. 3., William Wallace (“Brave-
heart”!), Voltaire, “en mand som i Blakes drømme instruede ham i at male
og deslige” og “En Loppes Spøgelse” (2003: 302ff, for gengivelser af tegnin-
gerne, se Bentley 2001: pl. 120-126). Om eidetiske billeder som fænomen
bemærker E. R. Jaensch, at når imaginationens indflydelse når sit højde-
punkt, er billederne ideer der, som efterbilleder, bliver projekteret udad og
faktisk set, ikke bare forestillet (efter Paley 2003: 303). Forestillingsevnen er
altså i brug, men det er synet, der har den afgørende rolle. I et brev fra 1799
forklarer Blake selv:

I see Every thing I paint In This World, but Every body does not see alike.
To the Eyes of a Miser a Guinea is more beautiful than the Sun & a bag
worn with the use of Money has more beautiful proportions than a Vine
filled with Grapes. The tree which moves some to tears of joy is in the
Eyes of others only a Green thing that stands in the way. (…) To Me This
World is all One continued Vision of Fancy or Imagination ([To] Revd

Dr Trusler, E: 702).

Jf. hertil, hvordan Samuel Taylor Coleridge skal have skrevet Kubla Khan i
en tilstand, hvor “alle billederne viste sig for ham som ting, med en samtidig
produktion af de tilsvarende udtryk” uden egentligt bevidst arbejde (efter
Paley 1999: 23). 

Blake er en, hvis syn er anderledes. Dét, han ser, er ikke visioner af en an-
den verden, det er den verden, der helt konkret omgiver ham. Forskellen
mellem hans opfattelse af verden og andres ligger i deres forskellige måde at
se på. Blake opfinder ikke, han maler og digter om dét, der er hans virkelig-
hed. Med lige så stor ret kan denne samme virkelighed dog ses i et andet per-
spektiv af andre (“Every body does not see alike”). Pointen ligger dermed
ikke så meget i, hvorvidt det er bedre at se solen som mere skøn end mønten,
men i, at forskellige syn på og opfattelser af det samme objekt har lige høj
virkelighedsgrad. Bemærk, at solens skønhed og træet, der rører til tårer, ikke
skal forstås som en naturdyrkelse à la William Wordsworth (Simpson 2003:
182); for Blake ligger tiltrækningskraften ikke i den vilde natur, men i det
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dyrkede og tæmmede, haven, og den ideelle bevægelse for ham går – meget
bibelsk – fra det kaotisk udyrkede (hvor menneske og natur modarbejder
hinanden) til det dyrkede (hvor menneske og natur passer til hinanden):
“Where man is not nature is barren” (The Marriage 10.68, E: 38). Den vilde
natur er formløs, haven er form.

For det andet skyldes visionerne ikke nogen særlig guddommelig udvæl-
gelse af Blake i opposition til resten af verden. Blake gør blot brug af en evne,
som alle mennesker bærer i sig, men som er blevet undertrykt i løbet af hi-
storien, jf. H. Crabb Robinson ovenfor: “han mener, at alle mennesker har
del i den – men at evnen er gået tabt ved ikke at blive brugt og udviklet”.
Alle tilhører den visionære tradition, men de fleste har glemt, hvordan de vi-
sionære organer skal anvendes. Denne forestilling om den visionære traditi-
onskæde hænger sammen med Blakes idé om det profetiske, som jeg be-
handler nedenfor.

Blake dog ikke bare ser, men også hører, og han beskriver, hvordan han til
tider skriver under diktat. I et af Jerusalems første vers hedder det: “When
this Verse was first dictated to me” (3, E: 145), og i en af Europes første stro-
fer lyder det: “when I came/ Into my parlour and sat down, and took my pen
to write:/ My Fairy sat upon the table, and dictated EUROPE” (iii.22ff, E:
60). Der er dog ikke tale om en antikkens muse, men om himmelens engle:
“But if we fear to do the dictates of our Angels & tremble at the tasks set be-
fore us. (…) Who can describe the dismal torments of such a state!” ([To]
Mr Butts, E: 724). Den himmelske engels diktat er frygtindgydende og kræ-
ver et produkt – jf. de i den bibelske apokalyptik optrædende engle af arten
angelus interpres, hvis funktion er at tyde en seers syner og hvis forklaring re-
sulterer i det litterære produkt (GBL I: 174, II: 392). I Johannes’ Åbenbaring
lyder en røst som lyden af en basun (i DO 1948): “Hvad du ser, skriv det i
en bog” (Åb 1,11). Og i Mika 1,1 lyder det: “Herrens ord om Samaria og
Jerusalem, som Mika fra Moreshet modtog i et syn” (mine kursiveringer).
Ordene formidles videre skriftligt (i bibelteksten), men henvendt til folkets
ører: “Hør, alle folkeslag! Lyt, jord, med alt hvad du rummer!” (Mika 1,2,
mine kursiveringer). Blake skriver, fordi han ser og hører.
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At gå visionens vej er dog ikke så uproblematisk, som H. Crabb Robinsons
beretning om Blakes naturlige forhold til sine visioner kunne give indtryk af,
men den visionære har intet valg; i det tidligere citerede brev fra Blake til
Thomas Butts lyder det:

(Especially if I myself omit any duty to my [self] <Station> as a Soldier of
Christ) It gives me the greatest of torments, I am not ashamed afraid or
averse to tell You (…) That I am under the direction of Messengers from
Heaven Daily & Nightly but the nature of such things is not as some sup-
pose. without trouble or care. Temptations are on the right hand & left
(…) he who keeps not right onward is lost & if our footsteps slide in clay
how can we do otherwise than fear & tremble. (…) But if we fear to do
the dictates of our Angels & tremble at the Tasks set before us. if we refuse
to do Spiritual Acts (…) Who can describe the dismal torments of such a
state! (…) If you who are organized by Divine Providence for Spiritual
Communion. Refuse & bury your Talent in the Earth (…) Sorrow & De-
speration pursues you thro life! & after death shame & confusion of face
to eternity (…) You will be called the base Judas who betrayd his Friend!
(…) But I am now no longer in That State & now go on again with my
Task Fearless. and tho my path is difficult. I have no fear of stumbling
while I keep it ([To] Mr Butts, E: 724f).

Visionær er ikke blot noget, Blake er, det er også i tvingende grad bestem-
mende for hans arbejde. Det er en opgave, der er bundet til den vej, han må
følge, og han har nu (ikke længere) så svært ved dette, men udtrykker tillid
til, at vejen vil lede ham frem til hans bestemmelsessted. Det hele beskrives i
et bibelsk sprog, hvormed Blake iscenesætter sig selv som profet og Kristi sol-
dat. Hertil kan vi en passant bemærke: 1) Henvisningerne til lignelsen om de
betroede talenter (Matt 25,14-30), hvor der eksplicit spilles på ordspillet ta-
lent som møntfod/som evne – i Jerusalem tages dette motiv op igen i prosa-
afsnittet “To the Christians”: “What is that Talent which it is a curse to
hide?” spørges der, og svaret lyder: “imagination” (77, E: 231). 2) Henvis-
ningen til Judas-skikkelsen. 3) Forestillingen om mennesket, der, hvis det
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ikke forråder sin bestemmelse, men følger den påbudte kurs, kan haste frem
ad vejen for at nå sit nye, men egentlige, hjem – som en Paulus, der i 2 Tim
2,5.7-8 løber frem mod sejrskransen eller som en miles Christi, Kristi gode
soldat (2 Tim 2,3). Denne kombination af bibelsk stof og krigsmetaforik var
ikke usædvanlig i Blakes samtid. De radikale religiøse bevægelser, som opstod
i England i 1600-tallets uro, var stadigt aktive – fra de tidlige kvækere (en dis-
senter-gruppe, der opstod i begyndelsen af 1650’erne) kunne det i 1656 lyde:
“Spænd jeres sværd om jeres lænder, tag den prøvede rustning på (…) Rid af
sted, rid af sted, mine kære brødre og soldaterfæller” (Edward Burrough i
Gregersens oversættelse 1989: 190). I Blakes brev, skrevet i 1803, er kampen
en anden: her er det en “Mental Fight” (Milton “Preface” 1.13, E: 95), der
skal udkæmpes, med Blake som digter-soldat. Kampen er rykket ind i men-
nesket selv, men beskrives i samme sprog som 1600-tallets ydre kampe.

Det profetiske

Blake kan identificere sig selv med de bibelske profeter og sine værker med
profetier. Han skelner her ikke mellem gammeltestamentlige profetfigurer
(som Esajas, Jeremias og Ezekiel) og nytestamentlige figurer, der oftest ikke
regnes som profeter, men personer med visionære oplevelser i større eller
mindre grad (som Johannes af Patmos eller Paulus), men ser dem alle som
én lang profetisk tradition. Det er dog ikke blot Blake, men også hans sam-
tid, der anskuer genren “profeti” bredt som en række bibelske skrifter, hvis
fuldendte krone er Johannes’ Åbenbaring (Tannenbaum 1982: 36), i mod-
sætning til i dag, hvor der skelnes mellem kategorierne “profetlitteratur”, der
bruges i bibelsk sammenhæng, og “apokalyptik”, der er en bredere litterær
genre. Af bibelske skrifter henregnes nu Daniels Bog og Johannes’ Åbenba-
ring til apokalyptikken, mens Daniels Bog samtidig tilhører profetlitteratu-
ren. Apokalyptiske træk i evangelierne, Apostlenes Gerninger og de paulin-
ske breve er blevet påpeget (Rowland 1982: kap. 13), ligesom det er blevet
diskuteret, om Johannes’ Åbenbaring overhovedet er at henregne til apoka-
lyptikken. De grundlæggende ligheder synes dog at overtrumfe ulighederne,
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idet udgangspunktet for både Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring er den
præmis, at det er muligt for mennesket at få viden om de guddommelige my-
sterier på grundlag af en åbenbaring, således at Guds formål med mennesket
afsløres, og mennesket dermed kan se sin historie i et nyt lys (Rowland 1982:
13). Og vel kalder Johannes’ Åbenbaring sig da også i sin overskrift sig
’Apoka,luyij (apokalypsis, Åb 1,1), men i Åb 1,3 og 22,7-21 er selvbetegnel-
sen profhtei,a (prophēteia).

For Blake er sammenhængen mellem de to genrer åbenlys, men det er da
også først i 1832, at Friedrich Lücke udgiver det første omfattende værk om
apokalyptik, Versuch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung Johan-
nis und in die gesamte apokalyptische Litteratur, som netop tager udgangs-
punkt i Johannes’ Åbenbaring (Collins 1987: 219, n.5). Værket blev til på
grundlag af udgivelser som bl.a. Første Enoksbog (som jeg kommer ind på
senere) og satte gang i diskussionen eller genopdagelsen af apokalyptikken
som en selvstændig genre (Collins 1987: 2). Senere diskuteredes, med R. H.
Charles i spidsen, bl.a. det særlige apokalyptiske sprog (Collins 1987: 11),
ligesom man havde diskuteret og stadig diskuterede det profetiske sprog –
også mere herom senere.

Altså: formålet med disse bemærkninger er ikke at udfolde forholdet mel-
lem profeti og apokalyptik, men at påpege, at for Blake gør forfatteren til Jo-
hannes’ Åbenbaring brug af det profetiske/apokalyptiske bibelske tekstmate-
riale i sin visionære genskrivning med Kristus, ikke den jødiske messias som
fortegn. Og det forhold, Blake mener, Åbenbaringens forfatter har til bibelsk
autoritativ tekst, adapterer han, hvilket vi vil se senere. Endelig kan parente-
tisk bemærkes, at et af Blakes hovedmotiver, især i Jerusalem, “sløret”, for-
bindes til det apokalyptiske (apo-kalypsis som “af-sløring”). Valas, en af
Blakes hovedpersoner, navn kommer af “veil”, slør: hun er som naturens bil-
lede et slør mellem menneske og virkelighed/evighed (Frye 1947: 140).

Blake ser ikke de bibelske profeter som oprindelige og ægte og sig selv som
en svag afglans af dem, en nutidig visionær med sekundær betydning. Tvært-
imod beskriver han i The Marriage, hvordan digtets “jeg” spiser til middag
med Esajas og Ezekiel, på lige fod og i livlig diskussion med dem om det at
være profet. Både Esajas og Ezekiel giver her udtryk for en opfattelse af pro-
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