SNOUBENÍ NEBE A PEKLA
NÁMĚT
Rintrah řve a potřásá svými ohni v obtíženém vzduchu;
mračna hladová se nadýmají nad propastí.
Kdys pokorně a nebezpečnou stezkou
spravedlivý člověk bral se podél
údolí smrti.
Růže jsou sázeny, kdy trny rostou,
a na neúrodném lánu
zpívají včeličky.
Tu nebezpečná stezka byla vysázena,
a řeka a pramen
na každé skále a na každém hrobě,
a na vybledlých kostech
vyrážela rudá hlína;
až zlosyn opustil stezky pohodlí,
by kráčel stezkami nebezpečnými, a zapudil
spravedlivého člověka do neplodných podnebí.
Teď plazící se had se pohybuje
v pokoře mírné,
a spravedlivý člověk zuří v pustinách,
kde lvi se potulují.
Rintrah řve a potřásá svými ohni v obtíženém vzduchu;
mračna hladová se nadýmají nad propastí.

Ježto je započato nové nebe, a jsou tomu nyní třicet tři roky, co nastalo, Věčné Peklo vstává
k životu. A hle! Swedenborg je Anděl, sedící na hrobě: jeho spisy jsou rozvinutá lněná roucha. Nyní
je vláda Edomova a návrat Adamův do ráje: viz Isaiáš, kap. XXXIV a XXXV.
Bez protiv není pokroku. Přitažlivost a Odpuzování, Rozum a Síla, Láska a Zášť jsou nutny
Lidské Bytosti.
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Z těchto protiv tryská to, co náboženství nazývají Dobro a Zlo. Dobro je nečinnost, poslušná
Rozumu. Zlo je činnost, tryskající ze Síly.
Dobro je Nebe. Zlo je Peklo.

HLAS ĎÁBLA
Všechny Svaté Knihy, anebo posvátné zákony byly příčinou těchto Omylů:
1. Že Člověk má dva skutečné jsoucné prvky, totiž: Tělo a Duši.
2. Že síla, zvaná Zlo, je jedině z těla a Rozum, zvaný Bůh, jedině z Duše.
3. Že Bůh bude člověka ve věčnosti trýzniti proto, že je poslušen svým Silám.
Ale naopak toto jest Pravda:
1. Člověk nemá Těla odlišného od Duše; neboť to, co nazýváme Tělem, je část Duše, rozlišená
pěti Smysly, hlavními branami Duše do tohoto věku.
2. Síla je jediný život a je z Těla a Rozum je hranice čili vnější druh Síly.
3. Síla je Věčná Rozkoš.
Ti, kteří potlačují touhu, činí tak, protože jejich je dosti slabá, aby se dala potlačiti, a
potlačovatel čili rozum si osvojuje její místo a vládne tou, jež nemá vůle.
A jsouc omezována, postupně se stává nečinnou, až je jen stínem touhy.
Dějiny toho psány jsou ve Ztraceném Ráji a Vládce čili Rozum zván je Mesiáš.
A prvotní Archanděl čili držitel velení nad nebeským vojštěm, je zván Ďábel čili Satan, a jeho
děti zvány jsou Hřích a Smrt.
Avšak v Knize Jobově Miltonův Mesiáš zván je Satanem. Neboť tyto dějiny byly upraveny
oběma stranami.
Skutečně zdálo se Rozumu, jako by Touha byla zapuzena; ale Ďáblovo líčení je, že Mesiáš padl
a utvořil nebe z toho, co ukradl Propasti.
To je ukázáno v Evangeliu, kde se modlí k Otci, aby seslal utěšitele čili Touhu, aby Rozum měl
Myšlenek, na nichž by budoval, ježto Jehovah z Bible není nikdo jiný než ten, jenž sídlí v planoucím
ohni.
Rozuměj, že po smrti Kristově on se stal Jehovou.
Avšak v Miltonovi Otec je Osud, Syn je poměr pěti smyslů a Duch Svatý Vacuum!
Poznámka. Příčina, proč Milton psal v poutech, když psal o Andělech a Bohu, a proč psal
svobodně, když psal o Ďáblech a Peklu, je ta, že byl opravdovým Básníkem z družiny Ďáblovy, aniž o
tom věděl.
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PAMĚTIHODNÁ VIDINA
Když jsem kráčel ohněm pekla, rozradostněn zábavami Genia, jež se Andělům zdají být
týráním a šílením, sebral jsem několik je jich Přísloví, mysle si, že jako pořekadla některého národa
vyznačují jeho povahu, tak také Přísloví Pekla zjevují povahu Pekelné Moudrosti lépe než kterékoliv
líčení budov a rouch.
Když jsem se navrátil domů, na propast pěti smyslů, kde strmý sráz se mračí na přítomný svět,
spatřil jsem mohutného Ďábla, za haleného do černých mraků, jak se vznášel po stranách skály:
žíravými ohni napsal následující výrok, nyní lidskými duchy pochopený a jimi na zemi čtený.

Jsa sevřen svými pěti smysly, nevíš, že každý pták, jenž protíná vzdušnou cestu, je nekonečným
světem slasti?

PŘÍSLOVÍ PEKLA
V době setby se uč, v době žatvy vyučuj, v zimě se raduj. —
Řiď svůj vozík a svůj pluh přes kosti mrtvých. —
Cesta přílišnosti vede k paláci vědy. —
Opatrnost je bohatá ošklivá stará panna, které se dvoří Neschopnost. —
Kdo touží, ale nejedná, líhne mor. —
Přeťatý červ odpouští pluhu. —
Kdo miluje vodu, ponoř ho do řeky. —
Blázen nevidí tentýž strom, jejž vidí moudrý muž. —
Ten, jehož tvář nedává světla, se nikdy nestane hvězdou. —
Věčnost je zamilována do výtvorů času. —
Pilná včelka nemá času pro starost. —
Chvíle pošetilosti jsou odměřeny úderem hodin, ale chvílí moudrosti nemohou žádné hodiny
změřiti. —
Všechno zdravé jídlo získáváno je bez pasti a sítě. —
V roku nedostatku vyrob počet, váhu a míru. —
Žádný pták se nevznáší příliš vysoko, neboť se vznáší na vlastních křídlech. —
Mrtvé tělo se nemstí za křivdy. —
Nejvznešenější čin je představiti si někoho. —
Kdyby pošetilec setrval ve své pošetilosti, stal by se mudrcem. —
Pošetilost je rouškou padoušství. —
Stud je rouškou Pýchy. —
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Vězení budována jsou z kamenů Zákona, Nevěstince z cihel Náboženství. —
Hrdost páva je sláva Boží. —
Radost kozy je štědrost Boží. —
Hněv lva je moudrost Boží. —
Nahost ženy je dílo Boží. —
Přemíra starosti se směje. Přemíra radosti pláče. —
Řev lvů, vytí vlků, zuření rozbouřeného moře a ničící meč jsou částkami věčnosti příliš
velikými pro oko lidské. —
Liška proklíná past, ne samu sebe. —
Radosti oplozují. Starosti rodí. —
Muž ať nosí rouno lví, žena rouno ovčí. —
Pták hnízdo, pavouk sít, člověk přátelství —
Sobecky se usmívající blázen a blázen pochmurně se mračící budou oba považováni za dosti
moudré, aby byli měřítkem. —
Co nyní je dokázáno, bývalo kdysi jen tušeno. —
Krysa, myš, liška a králík číhají na kořeny; lev, tygr, kůň a slon číhají na plody.
Cisterna vodu obsahuje, zřídlo jí přetéká. —
Jediná myšlenka naplňuje nekonečnost. —
Vyslov vždy své mínění a podlý člověk se ti bude vyhýbat. —
Vše, co možno věřiti, je obrazem pravdy. —
Orel nikdy neztrácí tolik času, jako když se chce učiti od vrány. —
Liška pečuje o sebe samu, ale o lva pečuje Bůh. —
Mysli ráno. Jednej v poledne. Jez večer. Spi v noci. —
Ten, kdo strpěl, aby ses o něho opíral, tě zná. —
Jako pluh následuje slovům, tak Bůh odměňuje modlitby. —
Tygři hněvu jsou moudřejší než koně poslušnosti. —
Od stojaté vody očekávej jedu. —
Nevíš, co je dosti, dokud nevíš, co je více než dosti. —
Poslouchej pošetilcovu výčitku! Je to královský rozsudek. —
Oči z ohně, chřípí ze vzduchu, ústa z vody, vous ze země. —
Kdo je sláb v odvaze, je silný ve lsti. —
Jabloň se nikdy netáže buku, jak má růsti, ani lev koně, jak se má zmocniti kořisti. —
Vděčný příjemce přináší hojnou žeň. —
Kdyby jiní nebyli pošetilými, my bychom jimi byli. —
Duše sladké rozkoši nemůže být nikdy znečistěna. —
Vidíš-li Orla, zříš částku Genia: pozvedni hlavu! —
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Jako si housenka vybírá nejkrásnější listy, aby na ně kladla vajíčka, tak kněz klade prokletí na
nejkrásnější rozkoše. —
Stvořiti malé kvítko, to je práce věků. —
Prokletí posilňuje. Požehnání zmalátňuje. —
Nejlepší víno je nejstarší, nejlepší voda je nejčerstvější. —
Modlitby neorají! Chvály nezrají! —
Radosti se nesmějí! Starosti nepláčí! —
Hlava Nádhera, srdce Nadšení, pohlaví Krása, ruce a nohy Úměrnost. —
Co je vzduch ptákovi nebo moře rybě, to je hanba hanebníkovi. —
Vrána si přála, aby všechno bylo černé, sova, aby všechno bylo bílé. —
Hojnost je Krása. —
Pokrok staví přímé cesty, ale křivolaké cesty bez Pokroku jsou cestami Genia. —
Raději zavražditi nemluvňátko v kolébce, než živiti nečinná přání. —
Kde není člověka, příroda je neplodná. —
Pravda nemůže nikdy býti vyslovena tak, aby byla pochopena a nebyla věřena. —
Dosti! nebo Příliš!

Staří Básníci oživovali všechny některým smyslem postřehnutelné předměty Bohy a Genii,
dávajíce jim jména a zdobíce je přívlastky lesů, řek, hor, jezer, měst, národů a čehokoli, co jejich
rozšířené a četné smysly mohly pojmouti.
Zvláště pak zkoumali genia každého města a kraje, podřizujíce je jejich duchovnímu božstvu;
až se z toho vytvořil systém, z něhož někdo těžil a zotročil prostý lid, pokoušeje se uskutečniti anebo
abstrahovati duchovní božstva od jejich předmětů: tak počalo Kněžstvo, které vybíralo způsoby
bohoslužby z básnických pohádek.
A na konci pak prohlašovalo, že Bohové nařídili takovéto věci.
Tak lidé zapomněli, že Všechna božstva sídlí v lidské hrudi.

PAMĚTIHODNÁ VIDINA
Proroci Isaiáš a Ezechiel obědvali se mnou a já otázal jsem se jich, jak se odvážili tak prostě
tvrdit, že Bůh k nim mluvil, a zda se tehdy neobávali, že budou špatně pochopeni a že se tak stanou
příčinou podvodu.
Isaiáš odpověděl: „Neviděl jsem Boha, ani jsem žádného konečným tělesným postřehem
neslyšel; ale mé smysly objevily nekonečno v každé věci, a jelikož jsem pak byl přesvědčen a
zůstávám si tím jist, že hlas spravedlivého hněvu je hlasem Božím, nedbal jsem důsledků, nýbrž jsem
psal.“
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Pak jsem se otázal: „Což pevné přesvědčení, že věc je taková, ji opravdu takovou činí?“
On odpověděl: „Všichni básníci věří, že je tomu tak, a v dobách představivosti takovéto pevné
přesvědčení hýbalo horami; avšak je mnoho lidí, kteří nejsou schopni pevného přesvědčení o ničem.“
Tu pravil Ezechiel: „Filosofie východu učila prvním zásadám lidského postřehu: někteří
národové měli jednu zásadu za prvotní a někteří zase jinou: my z Israele učili jsme, že Básnický
Genius (jak vy to nyní nazýváte) byl první Zásadou, a všechny ostatní byly více méně odvozovány,
což byla příčina našeho pohrdání Kněžími a Filosofy jiných zemí a našeho proroctví, že se o všech
Bozích konečně ukáže, že mají svůj původ v našich a že jsou podřízeni Básnickému Geniovi: on to
byl, po němž náš veliký básník, Král David, tak žhavě toužil a její tak nadšeně vzýval, říkaje, že jím
přemůže nepřítele a ovládne království; a my jsme tak milovali svého Boha, že jsme jeho jménem
proklínali všechna božstva okolních národů a tvrdili, že se vzbouřili: z takovýchto názorů počal
prostý lid mysleti, že nakonec všichni národové budou poddáni židům.“
„Toto,“ pravil, „jako každé pevné přesvědčení se uskutečnilo, neboť všichni národové věří
v židovský zákon a modlí se k židovskému bohu — a jakého většího poddanství by mohlo býti?“
Vyslechl jsem to poněkud s údivem a byl jsem nucen přiznati, že jsem sám přesvědčen. Po
obědě poprosil jsem Isaiáše, aby světu popřál svých ztracených děl; pravil, že se žádné hodnotné
neztratilo. Totéž pravil Ezechiel o svých dílech.
Otázal jsem se tedy Isaiáše, co ho přimělo k tomu, aby po tři roky chodil nahý a bosý? On
odvětil: „Totéž, co přimělo našeho přítele, Řeka Diogena.“
Pak jsem se zeptal Ezechiela, proč jedl hnůj a ležel tak dlouho na svém pravém a levém boku?
On odpověděl: „Touha po tom, abych jiné lidi pozvedl k postřehu nekonečna: to provozují
severoamerické kmeny; a je to čestný člověk, kdo se vzpírá svému geniu anebo svědomí jediné pro
své přítomné pohodlí anebo odměnu?“

Stará pověst, že svět bude zničen ohněm po šesti tisíci letech, je pravdivá, jak jsem slyšel
z Pekla;
neboť cherubu s plamenným mečem dostane se při tom povelu, aby opustil stráž u stromu života, a
když tak učiní, celé tvorstvo bude stráveno a bude se jeviti nekonečným a svatým, jako se nyní jeví
konečným a hříšným.
Tomu stane se tak zdokonalením smyslové radosti.
Ale nejdříve musí býti vyhlazen náhled, že člověk má tělo odlišné od duše: to učiním tím, že
budu tisknouti pekelným způsobem žíravinami, které jsou v Pekle léčivými a hojivými, roztavujíce
zdánlivé povrchy a odkrývajíce nekonečno, jež bylo skryto.
Jsou-li dveře postřehu očistěny, každá věc zjeví se člověku takovou, jakou je: nekonečnou.
Neboť člověk si otevřel, až vidí všechny věci úzkými skulinami svého doupěte.
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PAMĚTIHODNÁ VIDINA
Byl jsem v Tiskárně v Pekle a viděl jsem způsob, jakým se věda přenáší na pokolení.
V první síni byl Drak-Člověk, odklizující rumoviště před ústím jeskyně; uvnitř pak několik
draků vyhlubovalo sluji.
V druhé síni byla Zmije, svíjejíc se kolem skály a sluje, kteroužto zdobili zlatem, stříbrem a
drahým kamením.
Ve třetí síni byl Orel se vzdušnými křídly a perutěmi: ten způsoboval, že vnitřek jeskyně byl
nekonečný; dokola bylo mnoho orlů, podobných lidem, kteří v nekonečných skalách budovali paláce.
Ve čtvrté síni byli Lvové z planoucího ohně, zuřící a roztavující kovy v živoucí tekutiny.
V páté síni byly Bezejmenné tvary, které vrhaly kovy do prostoru.
Tam byly přijímány Lidmi, zaujímajícími šestou síň, braly na sebe tvar knih a byly zařazovány
do knihoven.
Obři, kteří utvářeli tento svět v jeho smyslném bytí a kteří v něm nyní žijí zdánlivě v poutech,
jsou ve skutečnosti příčiny jeho života a prameny vší činnosti; ale pouta, to jsou lsti slabých a
krotkých duchů, kteří mají moc, aby vzdorovaly síle: ve smyslu přísloví, že slabý v odvaze je silný ve
lsti.
Jedna částka jsoucna je tedy Plodno; druhá Pohlcovačno; pohlcujícímu se zdá, jako by tvořící
byl v jeho poutech; není tomu tak, on zmocňuje se pouze částky jsoucna a domýšlí si, že je to celek.
Avšak Plodno přestávalo by býti Plodnem, kdyby Pohlcovač jako moře přijímal přemíru jeho
radostí.
Někdo řekne: „Což není Bůh sám Plodno?“ Odpovídám: „Bůh jediné Jedná a Je ve jsoucích
bytostech čili Lidech.“
Tyto dvě skupiny lidí jsou vždy na zemi a měly by si býti nepřátelskými: kdokoli se pokouší o
to, aby je usmířil, pokouší se o to, aby zničil bytí.
Náboženství je snaha, aby obě byly usmířeny.
Poznámka. Ježíš Kristus nepřál si spojiti nýbrž odloučiti je, jako na příklad v Podobenství o
ovci a kozách! A říká: „Nepřišel jsem, abych seslal Mír nýbrž Meč.“
O Mesiáši čili Satanu Pokušiteli bylo dříve myšleno, že je jedním z Předpotopních, kterými
jsou naše Síly.

PAMĚTIHODNÁ VIDINA
Přišel ke mně Anděl a pravil: „Ó bědný bláhový mladíku! Ó hrůza! Ó děsný stav! Pohled na to
žhavé, pálící vězení, jaké si pro sebe na všechny věky připravuješ, k němuž spěješ takovýmto
způsobem.“
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Řekl jsem: „Snad budeš ochoten zjeviti mi můj věčný úděl, pohlédneme naň spolu a uvidíme,
zda tvůj úděl či můj je žádoucnější.“
I vedl mne tedy stájí a kostelem a do kostelní krypty, na jejímž konci byl mlýn: prošli jsme
mlýnem a přišli k jeskyni: točitou slují dolů jsme tápali svou únavnou cestou, až se pod námi objevilo
prázdné nekonečno jako spodní nebe; my pak drželi jsme se za kořeny stromů a viseli jsme nad touto
nekonečností; i pravil jsem: „Prosím, svěřme se tomuto prázdnu a přesvědčme se, zda také zde je
prozřetelnost: neučiníš-li tak, já učiním.“ On však odpověděl: „Neodvažuj se, ó mladíku; zůstaneme
zde, a ty dobře dbej svého údělu, jenž se ti zjeví, jakmile mine tma.“
Tak zůstal jsem s ním, sedě ve spletitých kořenech dubu; on pak visel v houbě, jež byla
spuštěna hlavou dolů do hloubky.
Postupně zjevila se nám nekonečná Propast, ohnivá jako dým hořícího města; pod námi
v nekonečné vzdálenosti bylo slunce, černé, ale zářivé: kolem něho byly ohnivé pruhy, po nichž
kroužili obrovští pavouci, lezoucí za svou obětí, jež letěla či spíše plovala v nekonečné hlubině,
v nejhroznějších tvarech zvířat, vzniklých z neřestí; vzduch byl jich pln a zdál se z nich sestaven: toto
jsou Ďábli a jsou zváni Mocnáři vzduchu. I otázal jsem se svého průvodce, co byl můj věčný úděl?
On odvětil: „Mezi černými a bílými pavouky.“
Nyní však mezi černými a bílými pavouky vytryskl mrak a oheň a valil se hlubinou, zatemňuje
všechno dole tak, že nízká hlubina se zatemnila jako moře a vlnila se s hrozným hlukem: pod námi
nyní nebylo viděti ničeho než temné bouře, až, pohleděvše k východu mezi mračna a vlny, spatřili
jsme příval krve smíšené s ohněm a tak daleko, co bychom několikrát dohodili kamenem, objevila se
a znova se nořila šupinatá kůže obrovského hada: na konec na východě, vzdálen asi o tři stupně,
objevil se nad vlnami ohnivý hřbet: zvolna se pohyboval jako řada zlatých skal, až jsme objevili dvě
koule z nachového ohně, před nimiž moře couvalo v mračnech kouře; a nyní jsme poznali, že to byla
hlava Leviathanova; jeho čelo bylo rozděleno pruhy zelenými a rudými tak, že se podobalo čelu
tygřímu: brzy jsme spatřili jeho tlamu, a červené žabry visely právě nad bouřlivou pěnou, zabarvujíce
černou hlubinu paprsky krve, blížící se k nám se vší zuřivostí duchovního bytí.
Můj přítel Anděl vylezl ze svého stanoviště nahoru do mlýna; zůstal jsem sám; tu však už
nebylo onoho zjevení, ale octl jsem se sedící na krásném břehu u řeky ve svitu měsíčním a slyšel jsem
harfeníka, zpívajícího k harfě, a jeho námět byl: „Člověk, jenž nikdy nezmění svého přesvědčení, je
jako stojatá voda a líhne plazy ducha.“
I povstal jsem a hledal jsem mlýn, kdež jsem nalezl svého Anděla, který se mne překvapen
tázal, jak jsem unikl?
Odpověděl jsem: „Za všechno, co jsme spatřili, vděčili jsme tvé metafyzice; neboť když jsi ty
utekl, já jsem se octl na břehu při svitu měsíce a slyšel jsem harfeníka. Nyní však jsme viděli můj
věčný úděl; mám teď já tobě ukázati tvůj?“ On se zasmál mému návrhu; já však popadl jsem ho náhle
násilím do náručí a letěl jsem nocí k západu, až jsme byli povzneseni nad zemský stín; pak jsem se
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s ním vrhl přímo do tělesa slunce: tam oblékl jsem se bíle, a vzav do ruky Swedenborgovy knihy,
snášel jsem se z onoho slavného podnebí, letěl kolem všech planet, až jsme přišli k Saturnu: tam jsem
zůstal, abych si odpočinul, a pak vrhl jsem se do prázdnoty mezi Saturnem a stálicemi.
„Zde,“ pravil jsem, „je tvůj úděl, v tomto prostoru, má-li to býti nazváno prostorem.“ Záhy
jsme spatřili stáji a kostel; já vzal jsem ho k oltáři, otevřel jsem Bibli, a hle! byla to hluboká propast,
do níž jsem sestoupil, žena Anděla před sebou: brzy jsme zahlédli sedm cihlových domů: do jednoho
z nich jsme vešli; v něm bylo mnoho opic, paviánů a toho druhu zvířat, přikovaných ke středu,
vrčících a lapajících jedno druhé., ale zadržovaných krátkostí řetězů: přece však jsem si povšiml, že
se někdy stala početnými, a tu slabá byla chycena silnými, která na ně cenila zuby, a nejdříve se
s nimi spojila, pak je sežrala, požírajíce nejdřív jeden úd, pak druhý, až trup zůstal bezmocným
pahýlem: když jej pak se zdánlivou něhou očenichala a zulíbala, sežrala jej také; ba tu a tam viděl
jsem také, jak některé vyrvalo kus masa ze svého vlastního těla: jelikož však nás oba smrad velice
obtěžoval, zašli jsme do mlýna, a já v ruce vynesl kostru těla, z níž se ve mlýně stala Aristotelova
Analytika.
Tu pravil Anděl: „Tvá obrazotvornost se mi vnutila a měl by ses stydět.“
Já jsem odpověděl: „Vnucujeme se jeden druhému, a je to ztracený čas rozmlouvati s tebou,
jehož díla jsou pouze Analytiky.“

Vždy jsem pozoroval, že Andělé chovají ješitnost, že o sobě samotných mluví jakožto o jediné
moudrých: činívají tak s důvěřivou drzostí, pocházející ze soustavného hloubání.
Tak Swedenborg se vychloubá, že to, co píše, je nové, ač je to spíše pouhým Obsahem čili
Ukazovatelem už dříve vydaných knih.
Kterýsi muž s sebou vozil opici a ukazoval ji; jelikož však byl o něco moudřejší než opice,
zpyšněl a myslel si o sobě, že je moudřejší než sedm mužů. Tak je tomu také se Swedenborgem:
ukazuje pošetilost církví a odkrývá pokrytce, až si představuje, že všichni jsou věřící a on je
samojediný na zemi, který kdy protrhl síť.
Nyní poslyšte plnou pravdu: Swedenborg nenapsal ani jediné nové pravdy. A poslyšte jinou:
On napsal všechnu starou nesprávnost.
A nyní poslyšte příčinu: On rozmlouval s Anděly, kteří jsou všichni věřící, ale nerozmlouval
s ďábly, kteří všichni nenávidí náboženství, neboť nebyl k tomu způsobilý pro své domýšlivé
poznatky.
Tak jsou tedy Swedenborgovy spisy opakováním všech povrchních názorů a zkoumáním
hlubších, ale nic více.
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A nyní ještě jiná plná pravda: každý člověk, mající jen trochu konstrukčních schopností,
dovedl by ze spisů Paracelsa anebo Jakoba Boehmeho vyrobiti deset tisíc svazků rovnocenných
Swedenborgovým a ze spisů Danteových anebo Shakespearových nekonečný počet.
Učinil-li to však, ať neříká, že dovede víc než jeho učitel, neboť on drží pouze svíci ve
slunečním světle.

PAMĚTIHODNÁ VIDINA
Kdysi jsem spatřil Ďábla v plameni ohně, an se zvedl před Andělem, sedícím na oblaku, a
Ďábel pronesl tato slova:
„Uctíváním Boha je ctění jeho darů v jiných lidech, vždy dle jejich genia, a milování
největšího člověka nejvíce: ti, kteří závidí velkým lidem nebo je pomlouvají, nenávidí Boha, neboť
není jiného Boha.“
Anděl, když to zaslechl, celý zmodral; ale ovládaje se zbledl, a konečně opět zrůžověl a
usmíval se a pak odpověděl:
„Ty Modloslužebníku: což není Bůh Jediný? Což není viditelný v Ježíši Kristu? A což nedal
Ježíš Kristus své posvěcení zákonu deseti přikázání? Což nejsou všichni ostatní lidé pošetilci,
hříšníky a ničemy?“
Ďábel odvětil: „Semel pošetilce ve stoupě jako pšenici, ale jeho pošetilosti z něho nevymeleš:
je-li Ježíš Kristus největší člověk, měli byste jej milovati v nejvyšší míře: nyní poslyš, jak posvětil
zákon deseti přikázání: což neposmíval se sabbatu, a tím také Bohu sabbatu? Což nezabíjel ty, kteří
pro něho byli zabiti? Což neodvrátil zákona od ženy přistižené při cizoložství? Což nekradl práci
jiných, kteří ho vydržovali? Což nedal křivého svědectví, když před Pilátem se nechtěl hájiti? Což
nebyl lakotný, když se modlil za své učedníky a když jim říkal, aby setřásli prach se svých nohou na
ty, kteří jim nechtěli poskytnouti noclehu? Říkám ti, že nemůže býti ctnosti, která by neporušovala
těchto deseti přikázání. Ježíš byl pouhou ctností a jednal dle svého pudu, ne dle pravidel.“
Když domluvil, povšiml jsem si Anděla, který roztáhl ruce, objímaje ohnivý plamen, byl jím
pohlcen a stoupal jako Eliáš.
Poznámka. Tento Anděl, který se nyní stal Ďáblem, je můj zvláštní přítel: čítáme spolu často
v Bibli v jejím pekelném či ďábelském významu, jejž bude míti svět, zachovají-li se lidé dobře.
Mám také Bibli Pekla, kterou svět bude míti, ať chtějí nebo ne.

Týž Zákon pro Lva i Vola, to je Násilí.
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PÍSEŇ SVOBODY
Věčná Ženskost sténala! Bylo to slyšet po celé Zemi. Břeh Albionu omrzele mlčí; americké
louky jsou slabé!
Stíny Proroctví se kmitají podél jezer a řek a šeptají přes oceán:
„Francie, zboř svůj žalář.
Zlaté Španělsko, rozbij hráze starého Říma.
Vrhni své klíče, ó Říme, do hluboké propasti, do věčné propasti, a plač.“
Do chvějících se rukou vzala novorozenou hrůzu řvoucí.
Na oněch nekonečných horách světla, nyní přeťatých Atlantským mořem, novorozený oheň stál před
hvězdnatým králem!
Znavena šedobrvým sněhem a bleskovými pohledy, žárlivá křídla vlála nad hlubinou.
Ruka s kopím shořela nahoře, odepjat byl štít; z planoucích vlasů vysunula se ruka žárlivosti a
vyvrhla novorozený zázrak do hvězdnaté noci.
Oheň, oheň padá!
Vzhlédni! Vzhlédni! Ó, občane londýnský, rozšiř svůj obličej. Ó, Žide, zanech počítání zlata, navrať
se ke svému oleji a vínu. Ó, Afričane, černý Afričane! (Jdi, okřídlená myšlenko, rozšiř jeho čelo.)
Ohnivé údy, planoucí vlasy se spustily jako klesající slunce do západního moře.
Probuzena ze svého věčného spánku, sněhově šedá bouře s řevem uletěla.
Dolů sletěl, marně bije křídly, žárlivý král; jeho šedobrví radové, hromoví bojovníci, shrbení
vysloužilci, mezi přílbicemi a štíty a vozy, koni, sloni, prapory, hrady parky a skalami,
padající, tísnící se a hynoucí! pohřbeni v troskách, v jeskyních Urthony.
Po celou noc pak pod troskami šlehaly jejich vybledlé plameny kolem temného krále.
Hromem a ohněm vede své hvězdnaté voje širou pouští a hlásá svých deset přikázání, záře svými
jasnými víčky v temné
hrůze nad hlubinou,
kde syn ohně ve svém východním oblaku, jehož zlatou hruď zdobí ranní červánky,
bodaje ostruhou mračna, popsaná kletbami, dupe kamenný zákon v prach a vysvobozuje věčné oře
z jeskyní noci, volaje:

„KRÁLOVSTVÍ UŽ NENÍ! A NYNÍ PŘESTANOU LEV I VLK.“
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CHORUS
Ať kněží západního Havrana v smrtelné černi drsnými zvuky už déle neklnou synům radosti.
Ani jeho přijatí bratří, které on tyran nazývá svobodnými, ať nekladou mezníky a nestaví střechu. Ani
bledý náboženský louh ať nenazývá Panenstvím to, co si žádá, ale nejedná!

Neboť vše, co žije, je SVATÉ.

Přeložil Otto F. Babler, vydalo nmnjhuzýžakladatelství Dauphin v Liberci 1994.
Doplňujeme o původní podobu v níž dílo vydal William Blake.
slba
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