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RESUMO: William Blake, gravador, desenhista, pintor e poeta era um artista visionário.
Reconhecia-se como instrumento de forças sobrenaturais para a produção das obras que
compunha. Funcionaria como um intermediário entre a vontade divina e a materialização
dessa vontade; acreditava sofrer a ação de algo que se assemelhasse ao que conhecemos
como psicografia mediúnica. De fato, em muitas obras pictóricas não se percebe grandes
elaborações ou correções; ou seja, o que se vê, na maioria das vezes, é um esboço
acompanhado de pintura ou gravação quase idêntica a esse esboço. Os seus desenhos não
parecem ter sido submetidos a muitas tentativas ou apagamentos. Ele, muito provavelmente,
por acreditar estar submetido a ditado divino, não elaborava suas composições pictóricas em
demasia, confiando bastante em um jorro criativo primário.
Palavras-chave: William Blake. Criação Visionária. Inspiração
ABSTRACT: William Blake, engraver, designer, painter and poet was a visionary artist. He
saw himself as an instrument of supernatural forces for the production of his work. He would
be an intermediary between God’s will and the materialization of such will; he believed he
suffered the action of something which is similar to what we know as medium psycography. In
fact, in many of his pictorial works it’s not possible to realize a great amount of elaboration or
correction them; in other words, what it can be seen, most of the times, is a sketch followed by
painting or engraving almost identical to the sketch. His drawings don’t seem to have
undergone to many attempts or deletions. He, most likely, due to the fact that he believed he
was under the influence of divine mandated, he didn’t elaborate his pictorial compositions in
excess, and really trusted a primary creative spurt.
Keywords: William Blake. Visionary Creation. Inspiration

William Blake (1757-1827), de acordo com muitos estudiosos, era um artista
primariamente visual e isso pode ser explicado por vários fatores, a começar por sua
condição de visionário. Desde muito pequeno, Blake via o que sua imaginação
produzia; imagens permearam sua mente por toda a vida pessoal e profissional. Antes
mesmo de ter iniciado sua trajetória como poeta, já era gravador, desenhista e pintor.
Foi introduzido nas artes visuais muito cedo, como aprendiz, fato que talvez o tenha
colocado em uma relação ainda mais íntima com o mundo imagético. Ele mesmo
colocava a pintura no patamar de uma arte superior: Painters of England are
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unemploy’d in Public Works. […] Painting, the Principal Art, has no place [in our]
among our almost only public works (BLAKE, 1972, p. 601).1
Blake se sustentou, por toda a vida, basicamente através de suas obras
pictóricas e era mais conhecido, na época em que viveu, pelas pinturas, consideradas
por muitos como frutos de uma mente lunática, dadas as alegorias, a complexidade
dos personagens, a simbologia própria. Sobre isso ele afirma:
Engraving is the profession I was apprenticed to, & should never have
attempted to live by anything else. […] I am contended whether I live
by Painting or Engraving (BLAKE, 1972, p. 794) 2.

No âmbito verbal, seu livro favorito era a Bíblia, detentora de um potencial
imagético que pode ser construído mentalmente através de suas parábolas, histórias
fantásticas, mitos e simbologia. Sobre o Livro Sagrado Blake afirmava:
The Whole Bible is fill’d with Imagination and Visions from End to End
& not with Moral Virtues […] The beauty of the Bible is that the Most
ignorant & Simple Minds Understand it Best (BLAKE, 1972, p. 774786)3.

Vê-se a importância que a Bíblia tinha para ele. Consequentemente, sua outra
obra literária favorita era Paradise Lost (1667), de John Milton, baseada na história
bíblica da queda do homem. A influência deste escritor sobre Blake foi tão grande,
que ele passou oito anos escrevendo e ilustrando um longo poema intitulado Milton
(1804-1810), em homenagem ao autor.
Blake, segundo Frye (1969), advogava uma facilidade na composição que só
poderia ser atingida pelo verdadeiro artista, aquele guiado pelo gênio poético inato.
Acreditava firmemente na atuação de forças metafísicas na composição de suas
obras, tinha visões com o irmão morto, que, segundo ele, lhe apontava técnicas de
composição, dizia ter contato com anjos e seres celestiais; afirmava que podia ver
tudo aquilo que imaginasse e que atuava como um meio entre a inspiração divina e a
obra de arte em estado material. Essas suas convicções estão explícitas em vários

1

Os pintores da Inglaterra não conseguem empregos públicos. [...] Pintura, a arte principal, não tem
mais lugar entre nossos quase únicos empregos públicos (tradução nossa).
2
Gravação é a profissão para o qual eu fui treinado, & nunca tentei vivei de nada além disso. Faz-me
feliz viver de pintura ou de gravação (tradução nossa).
3
A Bíblia Inteira é cheia de Imaginação e Visões do Começo ao Fim sem Virtudes Morais. [...] A beleza
da Bíblia é que a Mais ignorante e mais Simples das Mentes a Entende Melhor (tradução nossa).
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documentos que serviram para que suas ideias, reflexões, inquietações e opiniões
fossem concretamente registradas.
Em seu notebook, caderno editado, comentado e transcrito por David Erdman
e Donald Moore em 1973, o artista fez abundantes anotações. Compreendendo 116
fólios (catalogados como N2, N15, N17, N21, N43, N54, N57, N65, N73, N74, N98,
N99, N101, N102, N103, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112,
N113, N114, N115), esse documento nos auxiliou em nosso estudo situado no âmbito
da Crítica Genética. Contém manuscritos referentes a vinte e um poemas e está
repleto, também, de rascunhos de textos em prosa e esboços de desenhos. Nele,
encontramos as figuras 01, 03 e 05 deste trabalho.
Outro documento que foi objeto de interpretação para nosso estudo intitula-se
Drawings of William Blake: 92 pencil studies, uma compilação de vários desenhos,
não necessariamente publicados, comentada e selecionada por Sir Geoffrey Keynes
(1970), onde encontramos as figuras 07, 09 e 11 que veremos mais adiante. Além das
fontes supracitadas, recorremos também à coletânea de todas as suas obras
iluminadas (em que poemas e desenhos eram gravados em uma mesma matriz de
cobre) intitulada The Complete Illuminated Books (2008), onde estão as figuras 02, 04
e 06, a obra Complete Writings (1972), editada por Sir Geoffrey Keynes, que contém
todos os escritos que Blake deixou registrados (cartas, comentários, críticas literárias,
divagações pessoais etc.) e o The William Blake Archive, um projeto digital criado em
1997 pela Library of Congress (biblioteca do Congresso norte-americano) e mantido
pela North Carolina University (Universidade da Carolina do Norte, nos Estados
Unidos). Esse arquivo possui reproduções digitais de vários trabalhos de Blake, e nele
encontramos as figuras 08, 10 e 12 deste artigo.
Esse corpus compôs nosso dossiê genético, nomenclatura ligada ao campo
da Crítica Genética, que tem se afirmado como uma ferramenta para os estudos dos
processos de criação em geral, artísticos ou não, baseados nas marcas ou rastros
deixados pelo criador, ao longo do percurso em que uma obra vai se transformando e
vai sendo construída, através de ajustes (ou não), apagamentos (ou não), esboços
que evidenciam uma memória do percurso criativo.
É interessante salientar, entretanto, que a crítica genética não tem a intenção
de desvelar o processo criador por inteiro, mas buscar compreendê-lo, via
aproximações, através de índices, pistas, rastros, que dão certa segurança para que
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o estudioso faça inferências e afirmações sobre esse processo, ou sobre, pelo menos,
alguns de seus procedimentos. Esses índices encontram-se nos documentos
deixados pelo artista, que contêm variadas fontes de informação a serem acessadas
pelo pesquisador. Entre esses documentos, há manuscritos que podem ser
concretizados sobre formas diversas, não apenas como texto verbal, mas também
através de esboços, maquetes, roteiros, vídeos, projetos etc., e funcionam como
“testemunhas materiais de uma dinâmica criadora” (GRÉSILLON, 2007, p. 29).
A pesquisa em crítica genética, sob o ponto de vista metodológico,
no que diz respeito aos estudos de caso, caracteriza-se pelo
acompanhamento teórico-crítico dos percursos de produção, por
meio de uma abordagem fenomenológica. É dado um tratamento
empírico aos índices dos documentos dos processos estudados. No
estabelecimento de relações entre esses índices, são levantadas
hipóteses que, no decorrer da pesquisa, são testadas. Aquelas que
são levadas adiante oferecem conhecimento sobre o modo como se
desenvolve o processo criativo, sob a forma de generalizações. Os
instrumentais teóricos são convocados de acordo com as
necessidades do andamento desta pesquisa específica. Estamos
falando dessa ação metodológica do pesquisador, inevitavelmente,
implicado em suas escolhas e interpretações de um objeto que
insiste sobre ele (SALLES, 2009, p 70).

Assim, baseados na análise dos documentos de processo já mencionados
anteriormente, pudemos perceber uma característica que nos parece bastante
peculiar em William Blake: ele não era afeito a correções ou elaborações em demasia
quando se tratava de seus textos imagéticos. Essa tendência foi observada muitas
vezes, pois não encontramos registro de grandes modificações entre esboços e
versões impressas de várias ilustrações, o que acontece é somente um fenômeno que
se repete: o posicionamento do personagem, que aparece de maneira invertida ao ser
impresso, dada a técnica de gravação empregada por Blake chamada IIluminated
Printing (Impressão Iluminada), em que ele gravava o desenho (e, se fosse o caso, o
texto verbal correspondente) em uma matriz de cobre, coloria-o e, então, aplicava-o
sobre o papel, dando o efeito de uma reprodução em espelho.
Uma indicação verbal que justifica nossa afirmação é o pequeno texto escrito
acima do desenho do personagem Nebuchadnezzar, de The Marriage of Heaven and
Hell (1790-1793), em que se lê:
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Let a man who has made a Drawing go on & on & he will produce a
Picture or a Painting, but if he chooses to leave it before he has spoil’d
it, he will do a better thing (BLAKE, 1973, Fólio N44)4.

Figura 01 – Fólio N44

Figura 02 – Matriz de Marriage of Heaven and Hell

Fica claro que a intenção de Blake não é refazer o esboço várias vezes e sim
manter o que foi produzido, de maneira quase idêntica, em um tipo de jato criativo
primário. Outros exemplos também podem ser apontados, como no caso dos esboços
que aparecem nos fólios N32 (fig. 03) e N78 (fig. 04) do notebook, que serão inseridos
como desenhos definitivos em duas das matrizes da obra Visions of the Daughters of
Albion, de 1973 (fig. 05 e 06).

4

Deixe um homem que fez um desenho continuar & continuar & ele produzirá um Quadro ou uma
Pintura, mas se ele escolher abandoná-lo antes de tê-lo estragado, ele produzirá algo melhor (tradução
nossa).

RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 11, nº 02, ago/dez, 2019
ISSN: 2176-9125

192

Figura 03 – Fólio N32

Figura 05 – Fólio N78

Figura 04 – Matriz de Visions of the
Daughters of Albion

Figura 06 – Matriz de Visions of the Daughters
of Albion

No ano de 1807, quando Blake começa a produzir esboços diretamente para
as ilustrações de Paradise Lost, ele desenha Satan, Sin and Death at the Gates of
Hell (fig. 07), em que retrata Satã portando um dardo e um escudo, enfrentando a
Morte, que segura uma lança. Entre eles, aparece uma figura personificando o
Pecado. Esse esboço corresponde à segunda matriz, intitulada Satan, Sin and Death:
Satan Comes to the Gates of hell (fig. 08). Tanto no esboço quanto na versão
definitiva, Blake faz a mesma releitura alegórica da Morte: a figura de um homem forte
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e com barba. Em obras anteriores, especialmente medievais, segundo Tavares
(2010), a Morte se apresentava como um esqueleto envolto num manto negro; porém
Blake decidiu mostrá-la de maneira completamente diferente, impondo assim a marca
de sua releitura. Entre os dois personagens (Satã e a Morte), há a personificação do
Pecado assumindo a tradicional forma feminina. O que difere a releitura de Blake de
outras anteriores é a maneira como ele retrata essa passagem da obra de Milton,
colocando as três figuras demoníacas em posição de confronto e desunião. Segundo
Beheredt (1983), ilustradores anteriores haviam destacado apenas os aspectos
dramáticos e teatrais da cena, enquanto Blake tenta mostrar a dissonância existente
entre os membros dessa trindade. Notamos que há pouca diferença entre o esboço e
a versão definitiva, com exceção apenas da figura do dragão de sete cabeças, que
aparece abaixo da imagem alegórica do Pecado na matriz pronta.

Fig. 07 – Satan, Sin and Death at
the gates of Hell (esboço a
lápis)

Fig. 08 – Satan, Sin and Death: Satan
Comes to the Gates of Hell

Em Adam and Eve in Paradise (fig. 09), esboço correspondente à quinta
ilustração Satan Watching the Endearments of Adam and Eve (fig. 10), Satã flutua
sobre Adão e Eva, envolto em uma serpente que seria seu alter ego animal,
observando o encanto de um pelo outro em união terna.
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O artista trabalhou com a totalidade da união do casal, sua completa
perfeição e adaptabilidade à imagem e a posição corpórea um do
outro. [...] O que Blake intuiu e evidenciou nessa lâmina foi a
integração física e espiritual do homem e da mulher antes da queda,
uma integração que Satã não mais acessaria (TAVARES, 2010, p.
44).

Percebe-se que a versão a ser publicada é idêntica ao seu esboço,
apresentando somente o efeito da inversão sofrida pelo personagem Satã, que foi
provocada pela técnica de gravação utilizada.

Fig. 09 – Adam and Eve in Paradise
(esboço a lápis)

Fig. 10 – Matriz de Satan Watching
the Endearments of Adam and Eve

Em Eve Tempted by the Serpent (fig. 11), correspondente à nona matriz de
The Temptation and Fall of Eve (fig. 12), a serpente aparece oferecendo a maçã, mas,
o fruto proibido é mostrado claramente sendo dado à Eva apenas na matriz definitiva.
Neste caso, não se pode dizer que esboço e matriz sejam idênticos, mas parecem
bastante semelhantes. Em ambas as versões, a serpente está enrolada em Eva;
contudo, na primeira, ainda não há a presença de Adão, que só aparece na versão
impressa, de costas para Eva, no momento em que esta cai em tentação.
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Fig. 11 – Eve Tempted by
the Serpent (esboço a lápis)

Fig. 12 – Matriz de Temptation and
Fall of Eve

Com base no material que expusemos, percebemos que Blake não era afeito
a muitas tentativas quando se tratava de pintura ou gravação. Para cada matriz, há
somente a presença de um esboço, que, em alguns casos, sofre alterações quando
gravado, mas que, de maneira geral, se mantém bastante parecido ou idêntico à sua
versão impressa correspondente. Mesmo nos casos em que o esboço não
corresponde inteiramente à versão impressa, não se tem conhecimento de nenhum
outro registro que mostre um estágio mais avançado em termos de uma maior
elaboração. Parece-nos que as mudanças feitas por Blake, quando existiram, foram
executadas no momento da gravação. Ele, muito provavelmente por acreditar estar
submetido a ditado divino, não elaborava suas composições pictóricas em demasia,
o que nos leva a crer que ele confiava bastante em um jorro criativo primário, que viria
diretamente de forças celestiais e não necessitaria de burilamento por parte do artista;
como em uma escrita mediúnica, em que o intermediário entre os seres espirituais e
o mundo material simplesmente segura uma caneta e entrega suas mãos a alguma
entidade que transcende a natureza física das coisas. Esse fato que constatamos
também encontra suporte em outra declaração de Blake, que afirmou em 1808: a
Facility in Composing is the Greatest Power of Art, & Belongs to None but the greatest
artists (BLAKE, 1972, p. 453)5.
5

Uma facilidade para compor é o maior poder da arte, & pertence somente aos maiores artistas
(tradução nossa).
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Não devemos esquecer que ele acreditava plenamente na existência de uma
genialidade inata para as artes e na ação da inspiração sobre os artistas; para ele, as
musas existiam e os influenciavam em suas criações. Afirmou ele, certa vez: “The
Man who on Examining his own Mind finds nothing of Inspiration ought not to dare to
be an Artist; he is a Fool & a Cunning Knave suited to the Purposes of Evil Demons”6
(BLAKE, 1972, p. 458).
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