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Johdanto 
 

William Blake oli vuosina 1757–1827 elänyt englantilainen runoilija ja kuvataiteilija, 

jonka teokset käsittelivät laajalti muun muassa uskontoa, mystiikkaa, ihmisyyttä ja 

yhteiskunnallista muutosta. Hänen elinaikanaan lähes olemattomalle huomiolle jääneet 

teoksensa ovat herättäneet suurta mielenkiintoa 1900-luvun alusta lähtien, ja Blaken 

suosio niin taide- kuin aatehistoriallisen tutkimuksen kohteena on kasvaessaan tehnyt 

hänestä erään viime vuosisadan tutkituimmista taiteilijoista.1  

 

Blaken sanotaan eläneen eksentrisyyden kulta-ajalla: valistusaatteet ja Ranskan 

vallankumous, brittiläinen imperialismi sekä edessä häämöttävä teollis-teknisen 

kehityksen mullistus herättivät luonnollisesti runsaasti polemiikkia ja poikkeavia 

näkemyksiä puhaltavista muutoksen tuulista. Kuitenkin jopa omalla aikakaudellaan 

Blake oli varsin poikkeuksellinen ajattelija ja yhteiskuntakriitikko, ja häntä on 

luonnehdittu menneen ja tulevan maailman rajankävijäksi.2  

 

Yhteiskuntakriittisyytensä ohella Blake oli myös omia polkujaan kulkeva visionääri: hän 

hyödynsi taideteoksissaan itse luomaansa kuvastoa ja symbolikieltä, joiden 

myöhemmän tulkintatyön helpottamiseksi on kirjoitettu jopa useita Blake-sanakirjoja. 

Blake kutsui useita teoksiaan ennustuksiksi, ja niissä onkin nykytutkimuksen valossa 

havaittavissa hämmästyttävän tarkkanäköisiä tulevaisuudennäkyjä esimerkiksi 

globalisoituvasta maailmasta ja kulttuurin seksuaalisesta vapautumisesta.3 

 

Kandidaatintutkielmassani lähestyn William Blaken elämää ja tuotantoa eksentrisyyden 

viitekehyksen kautta. Tutkimuskysymykseni on seuraava: millaisia eksentrisiä 

elementtejä Blaken tuotannosta voi löytää, ja mitkä hänen aikansa kulttuuriset ja 

                                                           
1 Madkisi 2003, 3; Pietiläinen 1994, 97. 
2 Kallioniemi 2011, 123. 
3 Madkisi 2003, xiv; Bruder & Connolly 2012, 83. 
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aatteelliset virtaukset mahdollistivat hänen poikkeavat ajatuksensa ja näkemyksensä? 

Tutkimusotteeni on ensisijaisesti vertaileva ja kontekstualisoiva. Jaan tutkimukseni 

ensiksi kulttuurihistorialliseen sekä aatehistorialliseen osioon ja pohdin lopuksi 

metahistoriallisesta näkökulmasta, millaisia muutoksia Blake-tutkimuksen saralla on 

tapahtunut viimeisen vuosisadan aikana.  

 

Blakesta tehtyä tutkimusta on tarjolla runsaasti, ja sen monialaisuus luo haasteen 

tutkielman tekemiselle. Olen kuitenkin pyrkinyt välttämään esimerkiksi 

taidehistoriallista otetta ja rajaamaan käyttämäni kirjallisuuden kulttuuri- ja 

aatehistorialliseen lähestymistapaan. Koen mielekkääksi liittää työhön 

kulttuurihistoriallisen osuuden paitsi kyseisen historian alan opintojeni vuoksi, myös 

saadakseni rakennettua Blakesta mahdollisimman kattavan ja valaisevan kuvan 

epäkonventionaalisena, tyypillisen aatehistoriallisen tutkimuskohteen muottiin 

sopimattomana historiallisena ajattelijana. 

 

Olen tietoisesti valinnut tutkimuskirjallisuudekseni toisistaan lähestymistavaltaan 

poikkeavia teoksia eri vuosikymmeniltä; esimerkiksi queer-teoreettinen Blake-tutkimus 

edustaa historiantutkimuksen postmodernia lähestymistapaa, Blaken romantisismia 

käsittelen rinnakkain 70-lukulaisen ja uudemman ”postromanttisen” näkökulman kautta 

ja vallankumoustematiikkaa kahden 70-luvulla julkaistun tutkimuksen keinoin. Syynä 

jälkimmäiselle on henkilökohtainen mielenkiintoni kyseisellä vuosikymmenellä 

julkaistua, nykytutkimuksesta merkittävästi poikkeavaa yhteiskuntapainotteista 

historiantutkimusta kohtaan; koen tämän mielekkäänä vertailukohteena uudemman, 

postmodernin tutkimuksen rinnalle. 
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1. Taustaa 
 

1.1. Eksentrisyyden käsitteestä 
 

Sanaa eksentrisyys (lat. ex centricus, keskustan ulkopuolinen) on alun perin käytetty 

geometriassa kuvaamaan kahta ympyrää, jotka eivät ole samankeskisiä.4 Sankarillisia 

ihmisyksilöitä kuvattiin eksentrisiksi ensimmäisen kerran vuoden 1685 paikkeilla, ja 

käsite eksentrikko vakiintui 1800-luvulla tarkoittamaan poikkeavia ihmisyksilöitä, joihin 

usein liitettiin ”runollisen nerouden” (eng. poetic genius) piirre.5 Aikalaisten 

suhtautuminen eksentrisyyteen on vaihdellut kummastelun, parodian ja kritiikin välillä, 

mutta usein ilmiöön on liitetty myös positiivisia ominaisuuksia: typeryyden ja 

mielipuolisuuden sijaan eksentrikko on mielletty humoristiseksi, oudoksi ja luovalla 

tavalla arvaamattomaksi, ja termiin liittyy energian ja innokkuuden sävy.6  

 

Eksentrisyydellä on ajassaan selkeä kulttuurinen rooli: se on hulluuden ja 

selväjärkisyyden välinen juotoskohta, jossa dominoiva ideologia saattaa tiettyyn rajaan 

asti sallia poikkeavuuden esityksiä kontrolloiden samalla siihen liittyvää uhkaa.7 Se on 

myös kulttuurisen keskustan ja marginaalin välinen dialektinen kohtauspaikka, joka 

tekee normin näkyväksi ja toimii eräänlaisena sosiaalisen muutoksen barometrinä: se, 

mikä kulloinkin nähtiin outona ja poikkeavana, viesti samalla hyväksytyn ja tavallisuuden 

rajoista.8 Eksentrisyyden merkitys ei koskaan ole ajaton tai itsestäänselvä, vaan se 

määrittyy jokaisessa tavallisen ja poikkeavan kohtaamisessa uudelleen.9 Kukin aikansa 

eksentrikko oli samanaikaisesti kulttuurin sisä- ja ulkopuolella, kulki – ja toisinaan myös 

uhmasi – sosiaalisesti hyväksytyn poikkeavuuden rajaa.10 

 

                                                           
4 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 5. 
5 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 8-9; Gill 2009, 23, 24. 
6 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 7; Gill 2009, 26. 
7 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 5, 9; Gill 2009, 28. 
8 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 10, 15; Gill 2009, 2-3. 
9 Gill 2009, 1. 
10 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 9. 
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1700–1800-lukujen Englannissa eksentrisyydellä oli erityinen paikkansa: eksentrisiksi 

mielletyt henkilöt nousivat vuosisadan vaihteessa runsaan huomion kohteeksi, ja termi 

otettiin pian massojen käyttöön esimerkiksi aikakauslehtien nimissä.11 MIRANDA GILL 

esittää, että eksentrisyydellä olisi ollut avainasema tuon ajan englantilaisuuden 

määrittäjänä.12 Omintakeisten yksilöiden ja heidän edesottamustensa kummastelu 

lienee vastannut siihen tunteellista intensiteettiä janoavaan kulttuuriseen tarpeeseen, 

joka Englannissa romantiikan nousukautena vallitsi.13 Englantilaiset eivät mielellään 

medikalisoineet epäkonventionaalista käyttäytymistä ja itseilmaisua hulluudeksi; 

heidän suhtautumisensa eksentrikkoihin oli pikemminkin parodioiva ja humoristinen, ja 

poikkeusyksilöitä pidettiin vaarattomina kummajaisina.14 Vuonna 1858 John Bucknill ja 

Daniel Tuke määrittelivät kaksi eksentrisyyden tyyppiä: miehekkään ja 

voimakastahtoisen sekä feminiinisen, heikon ja vaikutusalttiin, jota pidettiin miehekästä 

kohtalotoveriaan harmittomampana.15 On vaikea sanoa, kumpaan näistä kategorioista 

Bucknill ja Tuke olisivat sijoittaneet William Blaken, jonka teoksissa on läsnä niin 

voimakkaan miehekästä paloa kuin feminiinistä pehmeyttä. 

 

Putoaako eksentrisyyden tutkija liian helposti anakronismin ansaan? Voidaanko tuon 

ajan käsityksiä poikkeavuudesta mielekkäästi tarkastella nykyajasta käsin, ja voidaanko 

edes määritellä sitä kulttuurista ”keskusta”, jonka ulkopuolelle eksentrikko jäi 

eriskummallisine edesottamuksineen? Voimmeko jälkikäteen tehdä näin selkeän 

kahtiajaon totunnaisen ja epätotunnaisen välille?16 Gill toteaa, että anakronismin 

vaarasta huolimatta eksentrisyyden käsite ei ole merkityksetön: sen arvo on erityisesti 

normin ja poikkeavan välisen vuorovaikutuksen kuvauksessa, ja se tekee näkyväksi 

kulttuurisen mielikuvituksen, eräänlaisen mahdollisen historian potentiaalin 

tutkittavassa ajassa.17 Eksentrisyyteen perehtymällä ja sen kontekstualisoinnilla voimme 

                                                           
11 Mellet & Aymes-Stokes 2012, 10-11, 16; Gill 2009, 27. 
12 Gill 2009, 27. 
13 Gill 2009, 26. 
14 Mellet & Aymes-Stokes, 2 2012; Gill 2009, 278. 
15 Gill 2009, 281. 
16 Gill 2009, 289. 
17 Gill 2009, 290. 
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saada tietoa ajan itsestäänselvyyksistä, jotka eivät ilman niiden kanssa ristiriidassa 

olevien kulttuuristen aineksien kyseenalaistamista ilmenisi lainkaan. 

 

Käyttämieni lähteiden pohjalta vaikuttaa siltä, ettei Blake itse mieltänyt itseään 

eksentrikoksi, mutta eksentrisyys-ilmiön ja -käsitteen tuolloisen suosion valossa on 

mahdollista ja jopa todennäköistä, että hänen aikalaisensa niin tekivät. Heikki Kannisto 

toteaa artikkelissaan ”Ymmärtäminen, kritiikki ja hermeneutiikka” seuraavaa: 

 

Motiivi ymmärtää tutkittavaa yhteisöä ei siis estä (…) tutkijaa käyttämästä 

käsitteitä, joita tutkittava yhteisö ei itsestään käytä. (…) Näiden käsitteiden 

on kuitenkin säilytettävä yhteytensä siihen yhteiskunnalliseen 

todellisuuteen, jonka tutkittava yhteisö itse luo omine käsitteineen ja 

sääntöineen.18 

 

Eksentrisyyden näkökulma on siis luonteva valinta tutkielmaani, jossa käytän 

poikkeavuuden merkityksellisiä ulottuvuuksia hyväkseni hahmottaessani Blaken 

ajatusten paikantumista aikansa kontekstissa. 

 

 

1.2. William Blake: elämä ja pääteokset 
 

 

William Blake syntyi marraskuun 28. päivä vuonna 1757 Lontoon Golden Square -

alueella. Hän innostui maalaamisesta ja runoudesta jo lapsena, osallistui innokkaasti 

uskonnollisiin keskusteluihin ja luki runsaasti muun muassa William Shakespearen 

teoksia. Kymmenvuotiaana hänet lähetettiin piirustuskouluun, jossa hänen taiteellinen 

ilmaisunsa sai vaikutteita muun muassa Raphaelin, Michelangelon, Martin Heemskerkin 

                                                           
18 Kannisto 1986, 175-176. 
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ja Giulio Romanon tuotannosta. Taidekoulutuksensa aikana hän kirjoitti ensimmäiset 

julkaistavat runonsa, joita hän myöhemmin sisällytti Poetical Sketches -kokoelmaansa.19 

 

Lähdettyään koulusta 14-vuotiaana Blake siirtyi etsaaja James Basiren oppipojaksi ja 

alkoi vapaa-ajallaan keskittyä kirjallisuuteen, ja hänen luentatapansa muuttui hänen 

poikkeuksellisia visioitaan tukevaksi korjaavuuden sijaan: jo varhaisessa vaiheessa 

hänen oma tuotantonsa alkoi muuttua epäkonventionaaliseksi ja tavalliselle lukijalle 

vaikeasti lähestyttäväksi. Nuori Blake oli tyyliltään anteeksipyytelemättömän 

omintakeinen. Basiren opissa hän tutustui muun muassa ruotsalaiseen filosofi ja 

mystikko Emanuel Swedenborgiin, joka jätti poikaan lähtemättömän vaikutuksen. 

Etsatessaan kuvia goottilaisista kirkoista hän koki voimakkaita visioita, joita hän 

myöhemmin puki sanoiksi runouden muotoon. Uskonnollisista symboleista tuli hänelle 

ensisijaisesti taiteellisen inspiraation lähde. 20 

 

Vuonna 1778 Blaken kisälliaika Basiren opissa päättyi ja hän siirtyi opiskelemaan antiikin 

kulttuuria ja taidetta Royal Academyssa, jossa hän myös sai töitään ensi kertaa 

näyttelyyn vuonna 1780. Kaksi vuotta myöhemmin hän avioitui Catherine Boucherin 

kanssa, ja vuonna 1783 hän sai Poetical Sketches -kokoelmansa painettua ystäviensä 

rahallisen tuen turvin. Kokoelma jäi kuitenkin vaille nidontaa, julkaisua ja yleisöä. Vuotta 

myöhemmin, isänsä kuoleman jälkeen, Blake muutti lapsuudenkotiinsa ja perusti James 

Parkerin kanssa kaiverruksia tuottavan yrityksen. Tuolloin hän myös kirjoitti 

keskeneräiseksi jääneen An Island in The Moon -teoksensa, jossa kuvastui hänen Robert-

veljensä sairauden ja kuoleman aiheuttama tuska ja kyynisyys. Teos sisälsi myös 

ensimmäisiä luonnoksia myöhemmin Songs of Innocence -kokoelmassa julkaistuista 

runoista. 21 

 

                                                           
19 Burdett 2012, 7-13. 
20 Burdett 2012, 15-30. 
21 Burdett 2012, 31-49. 
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Veljen kuolemaa seurannut lyhytaikainen henkinen romahdus päätti Blaken 

liikekumppanuuden Parkerin kanssa ja johti muuttoon Poland Streetille, jossa hän asui 

viisi vuotta ja kirjoitti ensimmäisen ”valaistuneen kirjansa” (eng. illuminated printing), 

Songs of Innocence, josta myöhemmän temaattisen vastinparin Songs of Experience 

kanssa muodostui Blaken tunnetuin teos.22 Vuonna 1788 Blake etsasi John Locken 

esittämiä ajatuksia kritisoivat traktaatit There Is No Natural Religion ja All Religions Are 

One, jotka olivat myös hänen ensimmäiset yhteiskuntakriittiset teoksensa. Samoihin 

aikoihin julkaistiin Johann Kaspar Lavaterin Aphorisms on Man sekä Emanuel 

Swedenborgin Sapientia Angelica, jotka vaikuttivat Blakeen voimakkaasti; erityisesti 

Swedenborgin teos rohkaisi häntä käyttämään entistä rohkeammin omien visioidensa 

pohjalta luomaansa symboliikkaa. Näihin aikoihin Blake kiinnostui muiden aikalaistensa 

tavoin Ranskan vallankumouksen tapahtumista, ja saatuaan työpaikan Joseph Johnsonin 

kirjakaupasta hän liittyi Johnsonin isännöimään seurapiiriin, johon kuuluivat muun 

muassa Thomas Paine ja Mary Wollstonecraft. Illalliskutsuissa hän osallistui vilkkaaseen 

poliittiseen keskusteluun ja vastusti jyrkästi muiden seurapiiriläisten esille tuomaa 

rationalistista ajattelutapaa. 23 

 

Yhteiskunnallinen keskustelu innoitti Blaken kirjoittamaan ensimmäiset 

maailmanpolitiikkaa kuvastavat eeppiset allegoriansa, joita hän kutsui ennustuksiksi. 

Ensimmäiset tämänkaltaiset teokset, vuoden 1789 Tiriel ja Book Of Thel, toimivat ikään 

kuin pohjustuksena hänen ajan mittaan yhä monimerkityksellisemmäksi kehittyvälle 

symboliikalleen. Vuotta myöhemmin hän kirjoitti proosateoksen Marriage Of Heaven 

And Hell, joka on kenties Blaken tärkein teos hänen ajatusmaailmansa ja 

intellektuaalisen suuntautumisensa kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta. 

Yhteiskunnallisen kritiikin allegoriaa jatkoivat pian French Revolution sekä Visions of the 

Daughters of Albion. 24 

 

                                                           
22 Burdett 2012, 49-68 
23 Burdett 2012, 77-87. Thomas Paine oli poliittinen aktivisti, joka muun muassa osallistui Amerikan 
vallankumoukseen. Mary Wollstonecraft oli kirjailija, filosofi sekä varhaisen radikaalin naisasialiikkeen 
edustaja. 
24 Burdett 2012, 90-103 
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Vuodet 1793-1800 uudessa asuinpaikassa Lambethissa olivat Blaken taiteellisesti 

tuotteliainta aikaa: näiden vuosien aikana syntyivät ennustukset Europe, America, Book 

of Urizen (ensimmäinen kahdesta samannimisestä teoksesta), Song of Los, Book of 

Ahania ja The Four Zoas. Blakella oli työlleen myös muutama rahallinen tukija, mutta 

hänen lähipiirinsä ulkopuolella hänen teoksensa ja näkemyksensä eivät saaneet 

huomiota.25 Hiukan myöhemmin Blake kirjoitti runot Milton sekä Jerusalem, joka yli 

satasivuisena on hänen laajin yksittäinen teoksensa. Vuonna 1809 hän piti ainoan 

taidenäyttelynsä veljensä Jamesin kaupan yläkerrassa, joka sekin jäi hyvin vähälle 

huomiolle: näyttelyn saama huomio rajoittui murska-arvioon nimettömältä 

taidekriitikolta The Examiner -lehdessä. 26 Viimeisinä elinvuosinaan Blake maalasi ja 

kirjoitti teoksen Canterbury Pilgrimage, mutta keskittyi runoteosten sijaan lähinnä 

maalaustaiteeseen ja kuvitukseen. Vuotta ennen kuolemaansa hän tutustui William 

Wordsworthin tuotantoon ja löysi siitä useita yhtäläisyyksiä oman symbolimaailmansa 

kanssa; hän kuitenkin näki suuren ristiriidan siinä, minkä Wordsworth mielsi 

”luonnolliseksi” ja hän itse ”hengelliseksi”. 27 

 

William Blake kuoli vuonna 1827 jättäen keskeneräiset sekä myymättä jääneet 

teoksensa ystäviensä sekä muutaman nuoren oppipojan haltuun.28 Hänen 

kuolemastaan ehti kulua lähes vuosisata, ennen kuin hänen teoksensa yllättäen nousivat 

julkisen huomion ja arvostuksen kohteeksi. 

 

                                                           
25 Burdett 2012, 104-115. 
26 Burdett 2012, 185-199. 
27 Burdett 2012, 203-230. 
28 Burdett 2012, 235. 
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2. Kulttuurihistoriallinen katsaus 

 

2.1. Eksentrisyyden jäljillä 

 

Kontekstia tai kulttuuria ei pidä nähdä mielen vankilana vaan Ginzburgin 

sanoin joustavana kehikkona (…) Tämän kehikon asettamissa raameissa 

ihmisillä on sitten vapauksia toimia heille annettujen valmiuksien 

mukaisesti.29  

Tässä luvussa erittelen Blaken eksentrisyyden rakentumista hänen kulttuurisesta 

kontekstistaan käsin sekä erittelen hänen symbolikielensä syntyä tukeneita ja siihen 

vaikuttaneita kulttuurisia elementtejä. 

 

Taustaa-osiossa kävin läpi, kuinka Blake lukeneena ja sosiaalisesti aktiivisena 

keskustelijana sai itseilmaisuunsa voimakkaita vaikutteita muun muassa Swedenborgilta 

ja Lavaterilta. Hänen itsenäisesti korkeakoulutuksen ulkopuolella kehittämänsä 

tietopohja tekikin hänestä varsin epäkonventionaalisen ajattelijan.30 Blakella ei ollut 

varsinaista mielenkiintoa suuntautua politiikkaan tai filosofiaan, vaan hän mielsi itsensä 

taiteensa kautta viestiväksi profeetaksi ja visionääriksi. Hänen missionsa voidaan sanoa 

olleen tuntemattoman kääntäminen tunnetun kielelle; tässä löydämme kuitenkin 

ristiriidan Blaken epätotunnaisen, vaikeasti lähestyttävän symbolikielen kanssa, joka ei 

onnistunut saavuttamaan hänen aikalaisiaan.31 Blake perustelee omaa idiosynkraattista 

kerrontatapaansa seuraavasti:  

”I must create a system, or be enslaved by another man’s. (…) I will not 

reason or compare: my business is to create.”32  

                                                           
29 Holmberg 2003, 170. 
30 Digby 1957, 95. 
31 Digby 1957, 95; 102-103. 
32 Blake, William. Jerusalem. Teoksessa Burdett 2012, 111. 
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Voimme siis ajatella Blaken pyrkineen eräänlaiseen yliajalliseen visioon, joka on 

löydettävissä mielikuvituksen, ei rationaalisuuden kautta. Tätä ajatusta tukee Blaken 

toteamus, jonka mukaan ilman runollista neroutta (eng. Poetic Genius, käsite, jota hän 

käytti synonyymisesti mielikuvituksen kanssa) kaikki ajattelu toteuttaisi ikuisesti samaa 

kaavaa.33  

 

Blake loi siis täysin uudenlaisen mytologian välttääkseen helpon assosiaation vanhoihin, 

totunnaisiin myytteihin, vaikka tämä tapahtuikin hänen teostensa yleisen luettavuuden 

hinnalla. Yksilöllinen mytologia lienee ollut hänen protestinsa aikansa 

institutionalisoitunutta uskontoa sekä dogmaattista tulkintaa vastaan.34 Englantilaisen 

valistuksen perinteessä totuuden käsitteeseen suhtauduttiin ennemmin tosien 

lauseiden järjestelmänä kuin todellisuutta sinänsä kuvaavana yksittäisenä 

kokonaisuutena.35 Tämä lienee rohkaissut Blaken kehittämään oman 

totuusjärjestelmänsä omintakeisen kuvastonsa turvin. Hänen myyttisten hahmojensa 

etymologiassa on kuitenkin havaittavissa selkeitä, välillä jopa sanaleikkimäisiä yhteyksiä 

hänen merkittävimpiin inspiraation lähteisiinsä: esimerkiksi elämänhalun ja 

vallankumouksen ruumiillistuma Orc juontaa juurensa raamatulliseen Orcus-myyttiin, ja 

Los-hahmon arvellaan olleen joko muunnos englannin kielen menetystä tarkoittavasta 

sanasta loss (mahdollisesti liittyen John Miltonin Paradise Lost -teokseen, joka oli eräs 

Blaken suurista inspiraation lähteistä) tai anagrammi aurinkoa tarkoittavasta 

latinankielisestä sanasta sol.36 Blake piti itsepintaisesti kiinni eksentrisestä visiostaan 

eikä koskaan profeetallisten teostensa yhteydessä antanut periksi kaupallisen 

menestyksen vaatimuksille, joita hän kutsui luovuuden vangitsevaksi oravanpyöräksi 

(eng. the prison treadmill).37 Hän ei myöskään hyväksynyt näkyjensä leimaamista 

hallusinaatioiksi, vaan korosti niiden intellektuaalista alkuperää.38 

                                                           
33 ”(…) all thought would repeat the same dull round again.” Blake, William. Teoksessa Burdett 2012, 
115.) 
34 Weir 2003, 7. 
35 Cope 1990, 196. 
36 Digby 1957, 125; Erdman 1969, 253. 
37 Erdman 1969, 90-91. 
38 Erdman 1969, 4. 
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Blaken elinaikana imperialistisessa Britanniassa oli käynnissä suuri mytografian 

aikakausi sekä siihen liittyen eräänlainen ”itämainen renessanssi”, jonka ansiosta 

maailmanuskonnot sekä erityisesti intialainen kulttuuri ja filosofia saivat runsaasti 

julkista huomiota.39 Myös Blake mainitsee vuonna 1809 lukeneensa hindulaisen pyhän 

kirjoituksen Bhagavad Gitan englanninkielisen käännöksen.40 Voidaan siis olettaa, että 

Blake on saanut jossain määrin vaikutteita itämaisesta mytologiasta.41 Esimerkiksi eräs 

hänen tunnetuimmista runoistaan, Songs of Experience -kokoelmassa ilmestynyt The 

Tyger, herättää kysymyksen, miksi englantilainen runoilija käyttää intialaista 

symboliikkaa kuvaamaan ranskalaista vallankumousta. On toki mahdollista, että Blaken 

inspiraation on sytyttänyt näytillä ollut elävä tiikeri lähellä hänen lapsuudenkotiaan 

Leicester Housessa.42 Teokset The Song of Los ja The Book of Thel sisältävät kuitenkin 

David Weirin mukaan useita viittauksia intialaiseen mytologiaan, ja myös Blaken 

aikakaudelleen epätavallisen avoimen ja hyväksyvän suhtautumisen seksuaalisuuteen 

voidaan tulkita juontuvan intialaisesta kulttuurista.43 Samankaltaisuutta hindulaisuutta 

on myös tavassa, jolla Blake kuvaa ihmiskunnan toistavan uudestaan ja uudestaan 

menneisyyden kaavoja.44 Vaikka Raamattu on epäilemättä Blaken ensisijainen 

inspiraation lähde, hän käyttää teoksissaan niin paljon Raamatulle tuntemattomia 

elementtejä, että on syytä epäillä Blaken käyttäneen hyväksi ja pohtineen myös muita 

uskonnollisia instituutioita ja mytologisia kokonaisuuksia.45 Kyseessä eivät kuitenkaan 

ole puhtaasti hindulaiset vaikutteet, vaan Blaken käsitys ajan brittiläisestä 

hindulaisuuden representaatiosta.46 

                                                           
39 Weir 2003, 2-3. 
40 Weir 2003, 12. 
41 Digby 1957, 109; 113-114. Digbyn mukaan Blaken työstä voidaan löytää myös Mahayana-
buddhalaisuuteen viittaavia elementtejä. 
42 Weir 2003, 15; 19. 
43 Weir 2003, 12-13. 
44 Weir 2003, 127; Erdman 1969, 54. 
45 Weir 2003, 10. 
46 Weir 2003, 127. 
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2.2. Blake, sukupuoli ja seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuus on Blaken teoksissa yleinen ja laajasti käsitelty teema. Blaken 

seksuaalisuudelle antamia merkityksiä ja ulottuvuuksia on tutkittu ja tulkittu hyvinkin 

monimuotoisesti: 50-luvulta lähtien tutkijat ovat korostaneet positiivisessa valossa 

Blaken visioita seksuaalisesta vapautumisesta, kun taas 70-luvulla feministinen kritiikki 

kyseenalaisti aiemmat käsitykset ja toi esille blakelaisen liberaaliaatteen mies- ja 

heterokeskeisyyden.47 Viime vuosikymmenten aikana Blake on saanut myös queer-

tutkimuksellista huomiota, johon myös tässä luvussa pääasiallisena lähteenäni käyttämä 

CHRISTOPHER HOBSONIN teos Blake and Homosexuality lukeutuu. 

 

Teoksessaan Hobson nostaa Blaken tuotannosta esille useita suoria ja epäsuoria 

homoseksuaalisuuden kuvauksia. Maininnan arvoisia ovat erityisesti miesten välistä 

fellaatiota kuvaava, myöhemmin sensuroitu kuvitus teoksessa The Four Zoas48 sekä 

Jerusalem-runokokoelmassa esitetty naisten välinen eroottinen rakkaussuhde49. 

Hobsonin mukaan Zoasin kohtaus esittää miesten välisen homoseksuaalisuuden 

metaforisena kapinana poliittista ja moraalista tyranniaa vastaan; tämän voidaan 

ajatella liittyvän olennaisesti Ranskan ja Amerikan vallankumouksiin pettyneen Blaken 

käsitykseen, jonka mukaan todellinen vallankumous tapahtuu kulttuuris-sosiaalisen 

reformaation kautta.50 Olennaisen roolin tässä uudistuksessa ottaa moraalinen 

vapautuminen ja suvaitsevaisuus, mitä kuvaa seuraava ote Blaken teksteistä: ”what is 

Liberty without Universal Toleration?”51 On mielenkiintoista, kuinka miesten välinen 

homoseksuaalisuus saa Blaken tuotannossa selkeästi poliittisen ulottuvuuden. 

Jerusalemin lesbistä rakkautta kuvaava episodi ei sisällä samankaltaista asetelmaa – 

                                                           
47 Hobson 2000, 175. 
48 Hobson 2000, 1-3. 
49 Hobson 2000, 29. 
50 Hobson 2000, 176; 178. 
51 Hobson 2000, 181. 
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tästä huolimatta jo naisen seksuaalisuuden käsittely positiivisessa valossa on Blaken 

aikakauden kuvastossa hyvin poikkeuksellista.52  

 

Tuolloin sodomiaksi mielletyn homoseksuaalisuuden hyväksyvä kuvaus on Blakelta 

sitäkin rohkeampi kannanotto. Hobson arvelee teoksessaan, että Blaken asuintalon 

läheisyydessä tapahtuneet Vere Streetin sodomiaoikeudenkäynnit eivät ole voineet 

jäädä yhteiskuntakriittiseltä taiteilijalta huomaamatta, ja kenties ne ovat synnyttäneet 

hänessä tarpeen osoittaa paheksuntansa tuomioiden ilmentämää moralismia 

kohtaan.53 Sensuurin ja aiheen tabuluonteen vuoksi Blaken teosten 

homoseksuaalisuutta kuvaavat osiot on ikään kuin koodattu hänen omintakeisen 

mytologiansa kielelle, ja ne vaativatkin tarkan kontekstualisoinnin tullakseen 

ymmärretyiksi. Tässä suhteessa Jerusalemin kohtaus on merkityksiltään 

poikkeuksellisen eksplisiittinen.54 

 

Kaiken kaikkiaan Blaken taiteen voidaan Hobsonin mukaan nähdä esittäneen ajalleen 

hyvinkin poikkeuksellisia sukupuoli- ja seksuaalirepresentaatioita. Uransa alkuvaiheen 

maskuliinikeskeisestä kuvauksesta Blake laajensi seksuaalisen vapautumisen ihanteensa 

koskemaan niin miehiä kuin naisia, niin heterosuhteita kuin perinteiset sukupuoliroolit 

ylittävänä kategoriana esitettyjä homosuhteita. Vaikka täydellistä koherenssia ei Blaken 

töissä ole tämän suhteen havaittavissa, suurimmassa osassa naisen seksuaalisuuden 

kuvauksista voidaan nähdä aikakaudelleen hyvin epätyypillinen autonomian 

elementti.55 

 

Hobsonin teoksen voidaan nähdä olevan lähestymistavaltaan queer-historiallinen, joka 

on yksi postmoderneista historiantutkimuksen muodoista. Queer-historiallinen 

tutkimus pyrkii löytämään tutkimuskohteestaan uudenlaisia tulkinnan vaihtoehtoja 

                                                           
52 Hobson 2000, 175. 
53 Hobson 2000, 178-180. 
54 Hobson 2000, 176-177. 
55 Hobson 2000, 184. 
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usein epäkonventionaalisista sosiaalisista rooleista ja niiden mahdollisuuksista käsin. 

Kysyttäessä, mitä uutta queer-näkökulma tuo William Blakesta tehtyyn tutkimukseen, 

vastaisin sen arvon piilevän ns. tarkoituksenmukaisessa tarkoitushakuisuudessa. 

Tietoinen kontekstin vastakarvaan lukeminen, tiettyjen elementtien ja poikkeavuuksien 

etsiminen sekä mahdollisten tulkintojen diversiteetin laajentaminen myös 

epätodennäköisyyksillä ovat historian metodologisessa perinteessä harvinaisia, mutta 

välttämättömiä keinoja estää totunnaisten tulkintojen hegemonia.56  

                                                           
56 Jagose 1996, 11. 
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3. Aatehistoriallinen katsaus 
 

 

3.1. Blake ja yhteiskunta 

 

William Blake eli yhteiskunnallisen muutoksen aikana: tehdasteollisuuden nousu, 

maatalouden teknologisoituminen ja kiihtyvä väestönkasvu synnyttivät mielikuvan 

radikaalista materiaalisen todellisuuden uudistumisesta, jonka perässä sosiaaliset 

järjestelmät eivät täysin pysyneet.57 Blaken voidaankin sanoa eläneen aikana, jona oman 

aikamme maailma syntyi.58 

 

Yhteiskunnallisten muutosten ja niiden ympärillä käydyn vilkkaan keskustelun taustalla 

kytivät Amerikan ja Ranskan vallankumoukset, joihin myös Blake otti teoksissaan 

voimakkaasti kantaa. Hänen mytologiansa eräs keskeisimmistä hahmoista on Orc, 

vastarinnan ja vallankumouksen henkilöitymä, jonka symboliikan eräät tutkijat ovat 

yhdistäneet myös Kristukseen.59 Orcin kamppailu Urizenia, sodan jumalaa ja Albionin eli 

Englannin kansan prinssiä, vastaan on nähty voimakkaan sodanvastaisena 

kannanottona; toisaalta eräät ovat esittäneet Blaken teosten ilmentävät paikoittain 

myös romanttista nationalismia.60 Näitä ristiriitoja selittänevät ajan kuvan moninaisuus 

ja toisaalta Blaken vaikea paikannettavuus oman aikansa aatehistoriallisella kartalla. 

Blaken tasavaltalaiset ideaalit näyttäytyvät hänen teoksissaan kuitenkin selkeästi.61 Hän 

näki Ranskan ja Amerikan vallankumouksissa jatkumon, jossa alistajavallat toteuttivat 

yhä uudelleen historiallisia aggressioita. Tätä jatkumoa hän kuvaa teoksessaan America: 

A Prophecy.62 Muita Blaken vallankumoukseen elimellisesti liittämiä myyttisiä hahmoja 

                                                           
57 Bronowski 1972, 173; Erdman 1969, 3. 
58 ”[Blake] lived through the birth of the world which we know.” Bronowski 1972, 174. 
59 Erdman 1969, 5; 25; 29. 
60 Erdman 1969, 7. 
61 Erdman 1969, 43. 
62 Erdman 1969, 22; 54. 
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olivat mm. Samson, kansojen alistamisen ja kansanmurhan henkilöitymä, sekä ”Norjan 

kuningas” Gwin, kansalaissodan symboli.63 

 

Vaikka Blake ei koskaan poistunut Lontoosta ja nähnyt Pohjois-Englannin 

tehdasalueiden työläisten ankeita oloja omin silmin, oli teollistumisen aiheuttama 

köyhyys ja kurjistuminen yleisessä tiedossa, ja hän esittikin teoksissaan voimakkaita 

kannanottoja työläisten julmaa kohtelua ja epäinhimillisiä työolosuhteita vastaan: ”They 

mock at the Labourer’s limbs: they mock at his / starv’d Children”.64 Hän oli pöyristynyt 

teknisen kehityksen ihannoinnissa ilmenevästä tekopyhyydestä, ja kutsui tehtaita 

”saatanallisiksi myllyiksi”.65 Blaken elinaikana elinkustannukset tuplaantuivat 

palkkatason noustessa vain puolitoistakertaiseksi, ja köyhyyden kanssa kamppaillut 

taiteilija koki tämän myös omissa elinoloissaan. 66 

 

Blake näki analogian koneiston ja yhteiskunnan kehityssuunnassa: hänen mukaansa 

yhteiskunta, kuten koneetkin, uhkasivat muuttua ihmiskunnan rengistä sen isännäksi.67 

Blaken kriittisyys itse yhteiskunnan käsitettä kohtaan lienee noussut pitkälti Ranskan 

vallankumouksesta, jonka hän näki epäonnistuneen tarkoitusperissään ja sokeuttaneen 

ihmiset näennäisen muutoksen tilalla, jolla ei kuitenkaan ollut käytännön hyvinvointia 

lisääviä vaikutuksia. Sensuurin tiukentuessa hän joutui pukemaan suorasanaisen 

kritiikkinsä entistä enemmän symboliseen muotoon; hän koki kuitenkin tärkeäksi, että 

hänen taiteensa kuvasti historiallisia faktoja allegorian muodossa.68 Blaken mukaan 

yhteiskunta ei voi olla hyvä itsessään, ja se uudistuu vain odottaakseen seuraavaa 

uudistumistaan; näyttävien vallankumousten sijaan Blake uskoi ”kehityksen rauhaan”, 

sosiokulttuurisella tasolla tapahtuvaan vähittäiseen reformaatioon, jollaista eräs hänen 

pääteoksistaan Songs of Innocence and of Experience kuvaa dialektisena prosessina.69 

                                                           
63 Erdman 1969, 18; 20. 
64 Blake, William. Teoksessa Bronowski 1972, 176. 
65 Bronowski 1972, 100; 107. 
66 Bronowski 1972, 105. 
67 Bronowski 1972, 179. 
68 Bronowski 1972, 175; Erdman 1969, 45. 
69 Bronowski 1972, 180-182. 
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Yleisesti ottaen Blaken tuotannossa voidaan havaita kantava dialektiikan teema 

(”without Contraries there is no Progression”70), joka tosin poikkeaa merkittävästi 

vaikkapa Marxin ja Hegelin dialektisesta maailmankuvasta.71 Hänen The Marriage of 

Heaven and Hell -teoksensa pääsisältö on tämän orgaanisen, ajattelun ja aistien välisen 

dualismin kuvaaminen ja erittely. 72 Hänen voidaan myös sanoa olleen jungilainen ennen 

Jungia transpersonaalisine arkkityyppeineen.73 Hänen eeppisissä runokokoelmissaan 

voidaan havaita myös psykoanalyyttisia piirteitä, ja KATHLEEN RAINE toteaakin aikamme 

tutkijoilla olevan etulyöntiasema sadan vuoden takaisiin Blaken lukijoihin verrattuna 

psyykeen rakennetta hahmotelleiden 1900-lukulaisten tutkimussuuntausten myötä.74 

 

Blaken tulokulma vallankumoukseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen on monelta osin 

poikkeava: hänen avioliittonsa alempiluokkaisen naisen kanssa sekä vasemmistolainen 

aatemaailmansa ja työläissympatiansa vaikuttivat siihen, että hänet miellettiin 

alempiluokkaiseksi kuin mitä hän todellisuudessa oli. Vaikka Blakelta puuttui 

koulusivistys, hänen lukeneisuutensa ja harrastuneisuutensa toivat hänelle laajan, joskin 

epäkonventionaalisen tietopohjan.75 Erityisen voimakkaasti hänen teoksissaan on 

havaittavissa platonilaisia vaikutteita, ja hän teki useita kriittisiä kannanottoja 

kasvatusfilosofisiin kysymyksiin sekä tuohon aikaan vallalla olleeseen lockelaiseen 

ajatusmaailmaan, johon pureudun seuraavassa alaluvussa tarkemmin. 76 

 

 

 

 

                                                           
70 Raine 1979, 8. 
71 Bronowski 1972, 180; Raine 1979, 8. 
72 Digby 1957, 101. 
73 Raine 1979, 11. 
74 Pietiläinen 1994, 89-92. 
75 Raine 1979, 15. 
76 Raine 1979, 17; 130-131. Pietiläinen 1994, 67. 
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3.2. Mielikuvitus vastaan rationalismi 
 

Blaken koko tuotannon kantavana teemana on mielikuvituksen vapauttava voima sekä 

sen vastakkainasettelu lockelaisen rationalismin kanssa. Blake vastusti ankarasti John 

Locken edustamaa, järkeen perustuvaa valistusaatetta, ja kirjoitti traktaatit There Is No 

Natural Religion ja All Religions Are One suorana kritiikkinä Locken ajatuksille 

luonnollisesta uskonnosta.77 Hän esitti järjen olevan itsessään jaottelun ja eriyttämisen 

periaate, joka luo tarpeen kontrolloida toisistaan eriytyneitä kokonaisuuksia.78 Blake 

vastusti Locken suvereenin yksilön käsitettä ja korvasi individualistisen ”itsen” käsitteen 

”itseydellä” (eng. selfhood), jonka voidaan olettaa olevan peräisin Jacob Boehnen 

Selbheit-käsitteestä.79 Vastoin lockelaista empirististä epistemologiaa Blake uskoi, että 

aistihavainnot sumentavat ihmisen kyvyn nähdä fyysisen ja ajallisen todellisuuden tuolle 

puolen: ”If the doors of perception were cleansed everything would appear (…) as it is, 

infinite.”80 Vastoin Locken ajatusmallia ihmisestä alunpitäen tyhjänä tauluna (lat. tabula 

rasa), johon (aisti)kokemukset maalaavat tavan jäsentää maailmaa, Blaken mukaan 

ihmisluonnon voima piilee sen synnynnäisessä aktiivisessa luomiskyvyssä.81 Blake esitti 

kokemuksen olevan niin ikään ihmisen sisäinen, intellektuaaliseen olemukseen liittyvä 

ominaisuus, ei ensisijaisesti ulkopuolelta tuleva vaikute.82  

 

Myös Locken oikeutus aristokraattiselle järjestykselle sekä orjuudelle sillä perusteella, 

että järjen ja tutkimuksen kautta tapahtuvan inhimillisen kehityksen mahdollistaa vain 

harvojen etuoikeutettu asema, herätti Blakessa vastustusta. Tätä kritiikkiä hänen 

mytologiassaan ruumiillisti Oothoon, orjuutettu naishahmo, joka edusti maailman 

kaikkia sorrettuja kansoja sekä naisen alistettua seksuaalisuutta. 83 Blake esitti ihonvärin, 

niin mustan kuin valkoisenkin, olevan vain ruumista peittävä ”usva”, jonka 

aistikokemukset tuottavat ja joka estää ihmisen todellisen, ylimaallisen olomuodon 

                                                           
77 Ferber 1985, 13. 
78 Ferber  1985, 32. 
79 Ferber 1985, 34; Madkisi 2003, 83. 
80 Digby 1957, 104. 
81 Ferber 1985, 23. 
82 Ferber 1985, 24. 
83 Ferber 1985, 18-21; Erdman 1969, 230. 
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näkemisen.84 ”To be a slave of the world and time”, lausuu Blake osoittaen samalla sekä 

aistimaailman meitä vangitsevan ja orjuuttavan olemuksen että ikuisuuden 

tavoitettavuuden meistä itsestämme käsin.85  

 

Myös Blaken suhde innokkuuden (eng. enthusiasm) käsitteeseen on mielenkiintoinen. 

Termi oli Blaken aikaan halventavassa käytössä, ja myös Locke totesi sen ongelmallisen, 

järjellisyyden kiistävän luonteen: hänen mukaansa järkähtämätön vakaumus johonkin 

väitteeseen ei käy sen totuudellisuuden todisteesta.86 Tästä huolimatta, tai kenties 

tämän vuoksi, Blake nimesi itsensä entusiastiksi ja innokkuuden inspiraationsa 

merkittävimmäksi lähteeksi: ”Mere enthusiasm is the all in all”.87 Entusiasmin 

etymologinen alkuperä kreikan entheos-sanassa tarkoittaa kirjaimellisesti ”täynnä 

jumalaa”, ja Blake otaksuikin innokkuuden olevan se voima, jolla voimme tavoittaa 

aistimaailman tuolla puolella olevan ikuisen elämän. Tässä voimme nähdä yhteyden 

Blaken aikaan nousseeseen uskonnolliseen metodistisuuntaukseen.88 

 

 

  

                                                           
84 Erdman 1969, 239. 
85 Digby 1957, 125. 
86 Ferber 1985, 28. 
87 Ferber 1985, 29; Burdett 2012, 86. 
88 Burdett 2012, 86. 
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4. Pieni metahistoriallinen katsaus: Blake, romantiikka ja 

postromantiikka 
 

Aktualisoimme aina vain joitakin tulkittavan kohteen 

merkityspotentiaaleista; se mitkä niistä aktualisoimme riippuu siitä keitä 

olemme (ja se keitä olemme määräytyy tässä suhteessa oleellisesti 

situaatiostamme).89 

 

Blaken tuotannon luetaan useimmiten kuuluvan aikansa romanttiseen tai 

esiromanttiseen tyylilajiin.90 1970-luvun romantiikan tutkimuksessa romantisismi on 

nähty utopistisena kuvauksena sosiaalisesta reformista, joka myöhemmässä 

tutkimuksessa on laajalti kyseenalaistettu.91 Erityisesti queer-tutkimuksen alalla on 

esitetty kriittisiä arvioita romantiikan ajan taiteen oletetusta kyvystä nähdä aikansa 

sosiaali- ja sukupuolioletusten yli; Hobson kuitenkin argumentoi teoksessaan, että Blake 

on ollut poikkeuksellinen myös romantikkona ja rekonstruoinut lukuisia aikansa 

binaarioletuksia esimerkiksi ruumiin ja sielun, uskonnon ja järjen sekä sukupuolten 

vastakkaisuudesta.92 Blaken ei-binaarista dualismia kuvaa erityisesti hänen teoksensa 

The Marriage of Heaven and Hell. 

 

Hobson nostaa esille myös mielenkiintoisen rinnastuksen Blaken ja aikakauden 

naispuolisten romantikkojen välille: hänen teoksissaan on voimakkaita temaattisia 

yhteyksiä ja arvomaailman samankaltaisuutta naisromantiikan traditioon.93 Kenties 

tämän selittää Blaken pehmeiksi ja naisellisiksi mielletyille domestisille arvoille 

teoksissaan antama huomio sekä tapa ”korottaa” ne sosiaalisessa utopiassaan julkisen 

                                                           
89 Kannisto 1986, 174. 
90 Pietiläinen 1994, 63. 
91 Hobson 2000, 182. 
92 Hobson 2000, 183-184. 
93 Hobson 2000, 185. 



21 
 

 

tilan toiminnoiksi.94 Blaken tiedetään myös saaneen vaikutteita aikalaiseltaan Mary 

Wollstonecraftilta, joka kuului naisasialiikkeen uranuurtajiin.95 

 

Erityisesti suhteessa suhtautumiseensa homoseksuaalisuuteen Blaken voidaan ajatella 

jopa ylittäneen aikansa romantisismin ja tehneen tilaa aikakautensa kontekstin 

ylittävälle vapausaatteelle.96 Tästä huolimatta, tai kenties tämän seurauksena, Blaken 

utopia oli läsnä hänen omassa ajassaan ja rakentui todelliselle pyrkimykselle ylittää 

aikakauden sosiokulttuurinen epäoikeudenmukaisuus.97 

 

PETRI PIETILÄINEN huomauttaa artikkelissaan Naisena olemisen ymmärtämistä: William 

Blaken ”Albionin tytärten” tulkinnasta runouden tulkinnan olevan tarpeettoman 

yhtenäistävä prosessi, jossa tiettyä tulkintaa tukeviin elementteihin keskittyminen ajaa 

usein yksityiskohtien yli.98 Hän nostaa esille kaksi Blake-tulkinnan koulukuntaa: David V. 

Erdmanin vastakohtaisuuksia korostava näkemys sekä Jerome McGannin 

vaihtoehtoinen tulokulma, joka tarkastelee Blaken teosten perspektiivistä luonnetta 

sekä runoutta pikemminkin toiminnan kuin esittämisen tapana.99 Pietiläinen kritisoi 

muun muassa S. Foster Damonin, merkittävän 1900-luvun puolivälin Blake-tutkijan, 

metodista tapaa niputtaa Blaken käyttämät symbolit ja metaforat sanakirjamaisen 

lainalaisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin yksittäisen tekstin sekä alkuperäisen kuvituksen 

sille luoma tulkintakonteksti häviää.100 Postromanttinen lähestymistapa korostaakin 

Blaken teosten tulkintaa niiden omista lähtökohdista ilman ennalta määrättyjä oletuksia 

taiteilijasta esim. mystiikan tai romantiikan edustajana. 

 

  

                                                           
94 Hobson 2000, 186. 
95 Pietiläinen 1994, 68. 
96 Hobson 2000, 188. 
97 Hobson 2000, 189. 
98 Pietiläinen 1994, 65. 
99 Pietiläinen 1994, 65; 69. 
100 Pietiläinen 1994, 75. 
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Lopuksi 
 

William Blake ja hänen filosofis-taiteellinen tuotantonsa aiheuttaa nykyisin kenties yhtä 

paljon hämmennystä kuin hänen elinaikanaan, mutta viime vuosisadan 

käsittämättömän laaja-alaisen Blake-tutkimuksen myötä olemme etuoikeutettuja 

eräänlaiseen jälkiviisasteluun: Blaken visioille on hämmästyttävän helppo löytää todeksi 

tulleita vastineita meidän ajassamme ja yhteiskunnassamme. Mistä johtuu Blaken 

teosten ja ajatusten ilmeinen ajankohtaisuus yli 200 vuotta niiden synnyinajoista?  

 

Olen tutkielmassani lähestynyt Blakea ja hänestä tehtyä tutkimusta eksentrisyyden 

tematiikan kautta sekä eritellyt erilaisia kulttuuris-aatteellisia vaikutteita, jotka toimivat 

hänen eksentrisyytensä kontekstuaalisina rakennuspalikoina. Blaken monitahoisista 

kannanotoista olen löytänyt viitteitä kulttuurivaihdoksista muun muassa filosofian, 

orientalismin, mystiikan, naisasialiikkeen ja yhteiskuntakritiikin saralta. Blaken 

omintakeisuutta ja poikkeuksellisuutta omassa ajassaan ei voi kieltää, mutta oliko hän 

eksentrikko sanan varsinaisessa merkityksessä? Blaken sanotaan ennen kaikkea 

tehneen yksityisen julkiseksi ja marginaalisen yleiseksi tavalla, joka on ominainen myös 

nykyajan kulttuurintutkimukselle. Hän puhui yleisölleen poiketen ajan totutusta 

diskurssista, mutta oli samalla tiukasti kiinni omassa ajassaan ja perusti tulevaisuuden 

visionsa muutoksille ja epäkohdille, jotka hän oli omassa sosiokulttuurisessa 

kontekstissaan havainnut.  

 

Voidaanko Blaken kohdalla siis puhua aikakauden rajat ylittävästä tarkkanäköisyydestä 

sosiaalisten ja yhteiskunnallisten, jopa historiallisten rakenteiden suhteen? Onko 

mahdollista, ettei hän käsittelemistään ajankohtaisista teemoista huolimatta 

kirjoittanut ensisijaisesti aikalaisilleen, vaan näki visionaariseen tapaansa yleisönään 

tulevaisuuden sukupolvet? Kenties Blake kykeni omasta poikkeuksellisesta positiostaan 

tarkastelemaan kulttuuriaan ikään kuin ulkopuolisen silmin ja näkemään, kuinka 

kehitykseksi mielletty muutos luo aina omat, seuraavaa uudistusta vaatimaan jäävät 

epäkohtansa.  
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