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Anotace

Tato práce se zabývá myšlením a tvorbou anglického malíře a básníka Williama 

Blakea  ve vztahu k některým křesťanským i mimokřesťanským směrům v rámci evropské 

spirituality. Text práce je rozčleněn na dvě části, a to na část historicko-popisnou a část 

interpretační.

V první části se věnuji rozboru Blakeovy vlastní filosofie náboženství a jeho 

konceptům „náboženství Ježíše“ a „náboženství Satana“. Tento teoretický popis je následně 

doplněn interpretací Blakeovy básně Kniha Urizenova, která se zabývá především popisem 

„náboženství Satana.“ Dále se věnuji otázkám po obecných religionistických kategoriích jako 

magie, náboženství, proroctví a mýtus v kontextu Blakeovy tvorby. V závěru první části se 

pokusím charakterizovat Blakeovu spiritualitu ve vztahu k třem evropským náboženským 

tradicím: křesťanství, směrům západního okultismu a esoterismu a alternativní spiritualitě 

spojené s drogovou scénou. 

Interpretační část vychází z předpokladu, že Blakeovu báseň Kniha Urizenova lze 

nahlížet jako svého druhu mýtus, a proto je možno její příběh interpretovat z hlediska rozboru 

mytické struktury. Z tohoto důvodu jsem ve své interpretaci vycházela z teorie amerického 

strukturalisty T.S. Turnera, která byla původně použita k rozboru mýtu o Oidipovi. 



1. Úvod
William Blake (1757-1827) je považován za jednoho z nejoriginálnějších anglických malířů a 

básníků. Ačkoliv za jeho života se mu uznání nedostalo, výrazně ovlivnil některé své současníky 

(např. H. Fuseliho1) a následující generace malířů (např. D.G. Rosettiho2 a celou oblast současné 

komiksové literatury v čele s Williamem Blakem Everettem a Alanem Moorem3), spisovatelů (A. 

Ch. Swinburna, W. B. Yeatse, T. S. Eliota nebo A. Ginsberga)4 a hudebníků (např. B. Brittena, W. 

Bolcoma, U2 či Patti Smith).5 Jeho vliv se ovšem projevil, jak se pokusím ilustrovat v kapitole II.3., 

taktéž  v  moderní  evropské  religiozitě.  Tento  autor  je  z  religionistického  hlediska  také  velmi 

zajímavý  kvůli  způsobu,  jakým  chápe  své  postavení  a  dílo.  Když  totiž  tvrdí,  že  se  setkává 

s biblickými  proroky,6 svá  nejdůležitější  díla  nazývá  Prorocké  knihy7 a  označuje  se  za  „vojáka 

Kristova“,8 který je připraven položit svůj život za  pravé náboženství,9 prohlašuje se za nového 

1 Viz Amazing Facts about Blake, č. 12, <http://www.tate.org.uk/learning/worksinfocus/blake/tools/facts_intro.html> 
[cit. 25/4/08].
2 Rosetti byl jedním ze zakladatelů hnutí prerefaelitů a dokončil jeden z prvních Blakeových životopisů započatý 
Alexandrem Gilchristem (viz „Dante Gabriel Rosetti and William Blake“, The New York Times, November 30, 1919, 
<http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?_r=1&res=9D02EEDD1E38EE32A25753C3A9679D946896D6CF&oref=slogin> [cit. 25/4/08].
3 W. Everett (1917-1973) byl spoluautorem postav jako je Daredevil a Spiderman. Autorský pseudonym William Blake 
či Blake Everett, který používal, poukazuje jasně na Blakeův vliv. Everett dokonce tvrdil, že je Blakeovým vzdáleným 
potomkem. Viz M. FRIEDRICH, „William Blake Everett: A Conversation with the Great Cartoonist's Daughter“, 
<http://twomorrows.com/comicbookartist/articles/02everett.html> [cit. 25/4/08]. Alan Moore (1953-) jedna 
z nejvýznamnějších osobností současné komiksové scény, autor komiksu V for Vendetta či Watchmen se údajně 
považuje za Blakeovu reinkarnaci (viz Viz Amazing Facts about Blake, č. 20, 
<http://www.tate.org.uk/learning/worksinfocus/blake/tools/facts_intro.html> [cit. 25/4/08]. V roce 1994 Moore opustil 
své povolání ilustrátora, aby se mohl plně věnovat magii. Ačkoliv Blakeův vliv prochází celou jeho současnou 
magickou tvorbou, jedno z jeho posledních představení, Angels Passage (Topshelf Production, 2001), je speciálně 
věnováno duchovnímu dědictví Williama Blakea. Viz F. BEATON, „Snake Charmer: An interview with Alan Moore“, Part 
One, <http://www.ninthart.com/display.php?article=532> [cit. 25/4/08] a L. MARTIN, „Alan Moore & Tim Perkins - 
Angel Passage,“ <http://www.captainfez.com/writing/archive/2002_05_01_archive.html> [cit. 25/4/08].
4 O zájmu, který Blakeovi věnovali první tří jmenovaní autoři, nejlépe vypovídají jejich práce: Swinburne napsal o 
Blakeovi oslavnou esej (A.CH. SWINBURNE, William Blake: A Critical Essay, London: John Camden Hotten, 1868), Yeats 
upravil k vydání jeho básně (W.B. YEATS (ed.), The poems of William Blake, London: Lawrence & Bullen, 1893), Eliot 
věnoval Blakeovi esej, která výrazně ovlivnila další studium jeho děl, ve své sbírce The sacred wood; essays on poetry 
and criticism, London: Methuen & Co. Ltd., 1920. Ginsberg zase Blakeovy básně zhudebnil, viz. A. GINSBERG, Holy 
Soul Jelly Roll: Poems and Songs, Rhino/Wea, 1994.  
5 Viz B. BRITTEN, Songs and proverbs of William Blake: for baritone and piano, op. 74, London: Faber and Faber, 1965, 
W. BOLCOM, Songs of Innocence and of Experience (William Blake), Michigan: Naxos Label, 2004; U2, "Beautiful 
Ghost: Introduction to Songs of Experience", The Complete U2, 
<http://www.apple.com/search/?q=%22Beautiful+Ghost%3A+Introduction+to+Songs+of+Experience+> [cit. 25/4/08]. 
Patti Smith kromě toho, že napsala píseň „My Blakean Year“ na albu Trampin’ (Sony, 2004) pořádala South Bank's 
Meltdown festival, na němž proběhlo několik představení inspirovaných Blakeovými básněmi. Podílela se také na 
výstavě k 250tému výročí jeho narození („William Blake: Under the Influence“,  The British Library, 
<http://www.bl.uk/news/2007/pressrelease20070110.html> [cit. 25/4/08]).
6 Ve Snoubení nebe a pekla to popisuje např. takto: „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 tedy neobávali, že budou špatně pochopeni…“ (W. 
BLAKE, Snoubení nebe a pekla, přel. J. Skalický a Otto F. Babler, Liberec: Dauphin, 1994, s. 186).
7 Jde o básně America: A Prophecy (1793), Europe: A Prophecy (1794), The Song of Los (1795).
8 Viz poznámku 9. 
9 Takto se tom, co mu leží nejvíce na srdci, vyjadřuje v jednom ze svých dopisů: „The Thing I have most at Heart! more 
than life or all that seems to make life comfortable without. Is the Interest of True Religion & Science & whenever any 
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křesťanského  proroka  navazujícího  na  proroky  biblické. Křesťanských  či  křesťanstvím 

inspirovaných básníků je jistě mnoho, málokterý se však tak jako Blake označuje za proroka spíše 

než za básníka. Z těchto důvodů – silnému vlivu na moderní evropskou religiozitu, pojetí sebe sama 

jakožto křesťanského proroka a koncepce svých děl  jako proroctví -  lze myslím Blakeovo dílo 

zařadit mezi ta díla evropské poezie, která nelze interpretovat  jinak než jako poezii náboženskou. 

Dílo Williama Blakea je  navíc specifické propojováním obrazu a textu,  čímž vzniká žánr 

náboženského „obrazového textu“. V druhé části práce se proto pokusím na příkladu básně (První) 

Kniha Urizenova (1794/5, 1818) ukázat, jak by bylo možné tyto Blakeovy obrazové texty či textové 

obrazy  interpretovat.  Tuto  báseň  jsem  si  zvolila,  neboť  je  pokládána  za  úvod  do  Blakeova 

mytologického světa, zároveň patří mezi jeho Prorocké knihy a forma obrazového textu je zde již 

ustálená. Při její  interpretaci  bych ráda nalezla a ukázala strukturu, kterou Blakeovi interpreti a 

současníci  možná pominuli  právě proto,  že  jde o strukturu jiného řádu, neobvyklého v literární 

tvorbě ostatních soudobých autorů. Druhá část práce by také měla konkrétně ilustrovat Blakeovo 

pojetí některých témat, jež budou obecně popsána v části první. 

Kniha Urizenova10 je dnes k dispozici v šesti kopiích:  A, B, C, D, F a G. Tyto kopie se od 

sebe značně liší,  mají  různý počet obrazů,  některá  obsahuje texty či  obrazy navíc  a  dokonce i 

poslední  grafické  listy  jsou  rozmanité.  Bylo  by  jistě  zajímavé  interpretovat  zároveň  všechny 

varianty v jejich vzájemném vztahu, protože pravděpodobně doplňují různé možné úhly pohledu na 

tentýž příběh, obávám se však, že by taková interpretace byla příliš obsáhlá. Z tohoto důvodu v této 

práci jiné hlasy, které v melodii tohoto příběhu existují, čistě z úsporných důvodů nezazní. Pro svou 

interpretaci  jsem si  zvolila  kopii  básně  B,  jelikož  obsahuje  všechny obrazy,  jež  se  vyskytují  i 

v ostatních kopiích, a její text je nejrozsáhlejší. Sestává se z 28 grafických listů, které lze nalézt na 

internetové  stránce  www.blakearchive.org,  kde  je  většina  Blakeova  díla  volně  přístupná 

v elektronické podobě, a to dvojím způsobem  – jako prostý text a jako grafické listy s textovou 

transkripcí.11 Prostý text je elektronickou podobou knihy D.  ERDMANNA, The Complete Poetry and 

Prose of William Blake, New York: Double Day, 1. vyd. 1965, v archivu 2005. Pokud cituji tuto 

knihu, uvádím pouze čísla stránek. Grafické listy s textovou transkripcí jsou k dispozici v podobě 

thing appears to affect that Interest. (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 what Ought to be Told. That I am under 
the direction of Messengers from Heaven Daily & Nightly but the nature of such things is not as some suppose. without 
trouble or care.“ (W. BLAKE, „Letter 24 [To] Mr Butts“ in D. Ermann (ed.), The Complete Poetry and Prose of William 
Blake, s. 724). Jak je vidět, Blake používal intrepunkci poněkud specifickým způsobem, jenž budu při citaci z originálu 
respektovat.
10 Báseň je známa jak pod názvem První kniha Urizenova, tak jako Kniha Urizenova. V této práci se budu raději držet 
druhého pojmenování.
11 Jedná se o společný projekt  Library of Congress, British Museum, Preservation and Access Division of the National 
Endowment for the Humanities, the Institute for Advanced Technology in the Humanities at the University of Virginia, 
the University of North Carolina at Chapel Hill, Sun Microsystems a Inso Corporation na webových stránkách: 
<www.blakearchive.org>.
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obrázků, které se číslují jako listy či „objekty“, a pokud cituji tyto listy, uvádím označení kopie a 

číslo listu, např:  The First Book of Urizen, B12. Interpretace Knihy Urizenovy bude sice vycházet 

z originálního textu, pro snazší čtení ji však budu citovat v jejím českém básnickém překladu z pera 

Jaroslava Skalického a  Otto F.  Bablera,12 který jsem však musela  pro potřeby této  práce místy 

upravit, aby věrněji odpovídal originálu (tyto úpravy jsou označeny poznámkami pod čarou). Celý 

tento upravený překlad spolu s písemným přepisem anglického originálu a příslušnými obrazy se 

nachází v příloze 1. 

Většina autorů zabývajících se Blakem se buď věnuje vztahu obrazu a textu v Blakeově díle,13 

nebo interpretuje  několik  obrazů,  nikoliv  však  celou  báseň.  Na druhou stranu  naopak vznikají 

monografie zabývající se celou Blakeovou mytologií či teologickými koncepty.14 Cílem této práce 

je naopak rozebrat jednu konkrétní báseň na základě obrazů a textů a ukázat v kontextu této básně 

několik  rysů  Blakeova  pojetí  náboženství.  Popisu  celkové  Blakeovy  mytologie  či  teologie  se 

předem vzdávám, neboť bych ji v rozsahu bakalářské práce nemohla postihnout. 

12 W. BLAKE, Snoubení nebe a pekla, přel. J. Skalický a Otto F. Babler, Liberec: Dauphin, 1994. Příloha 1.
13 Například W. J. T.  MITCHELL, „Poetic and Pictorial Imagination in Blake´s The Book of Urizen,“ Eighteen Century 
Studies, Vol. 3, No. 1, Aut, 1969, či M. B. BOWMAN, „William Blake: A study of his doctrine of Art,“ Journal of  
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 10, No 1, Sep, 1951.
14 Nejslavnější je zřejmě N. FRYE, Fearful symmetry: A Study  of William Blake, New Jersey: Princeton Universtity 
Press, 1947.
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2. Náboženství podle Blakea: uvedení do kontextu Blakeova 
díla ve vztahu k náboženství

Cílem  první  části  této  práce  bude  popsat  charakter  Blakeova  náboženství  a  jeho 

náboženských textů a zasadit ho do kontextu evropské náboženské tradice. První kapitola se proto 

nejprve pokusí popsat Blakeovu vlastní filosofii náboženství, následující si bude klást otázky po 

obecných  religionistických  kategoriích  jako  magie,  náboženství,  proroctví  a  mýtus  v kontextu 

Blakeovy  tvorby  a  poslední,  třetí  kapitola  se  pokusí  popsat  Blakeovo  postavení  ve  vztahu 

k evropským náboženským tradicím. 

2.1. Náboženství kontra náboženství  
V mnoha  svých  pracích  -  a  mimo jiné  i  v Knize  Urizenově15 -  se  Blake  o  náboženství 

vyjadřuje velmi negativně: ženy v básni  Amerika chřadnou v poutech náboženství,16 náboženství 

ničí život,17 zakazuje všechny radosti18 atp. Přesto nelze říci, že by Blake byl revolucionářem, jehož 

cílem bylo osvobození člověka z pout náboženství, jak to tvrdí např. Ryan, když píše: 

Nejradikálnějším  teologickým  východiskem  v Blakeově  mýtu  o  původu  světa  je,  že 
náboženství  by  nemělo  vůbec  existovat  a  že  jeho  přítomnost  ve  světě  je  nešťastným 
následkem upadlého stavu lidstva.19  

Blake mohl jen stěží chtít, aby zaniklo náboženství obecně, tak jak ho zřejmě myslí Ryan, 

jako jev zahrnující fenomény a představy, které běžně považujeme za náboženské (např. prorocké 

vize, anděly, démony, duchy mrtvých atp.). To by neodpovídalo Blakeovu způsobu života, jehož 

běžnou součástí všechny tyto fenomény zjevně byly. Sám navíc výslovně říká, že člověk musí a 

bude mít nějaké náboženství (viz níže). 

Za tímto paradoxním vztahem k náboženství, které Blake někdy zatracuje a jindy obhajuje, se 

neskrývá nikterak radikálně nový přístup.  Blake pouze  rozlišuje  dva typy náboženství:  pravé a 

nepravé. Termín  „religion“  (a  synonymně  často  „Christianity“)  nebývá  obvykle  v jeho  pracích 

používán neutrálně, ale buď se zabarvením velmi pozitivním, když myslí na „pravé náboženství“ 

(respektive  „pravé  křesťanství“),  či  naopak velmi negativním,  jde-li  o  „náboženství  nepravé“.20 

Zaniknout tedy podle Blakea nemá náboženství jako takové, ale pouze náboženství nepravé, které 

má být nahrazeno Blakeovým náboženstvím pravým.

15 Dále již jen BU.
16  „For the female spirits of the dead pining in bonds of religion; Run from their fetters reddening, & in long drawn 
arches sitting: They feel the nerves of youth renew...“ (W. BLAKE, America: A Prophecy, Erdmann, s. 57). 
17  W. BLAKE, The Marriage of Heaven and Hell, s. 40.
18 W. BLAKE, Jerusalem, s. 152.
19  R. RYAN, „Blake and Religion“, in M. EAVES (ed.), The Cambridge Companion to William Blake, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003, s. 155. 
20 Například v jednom svém dopisu (W. BLAKE, Letter 16, To Mr Butts, s. 712) se označuje za rozhodného obhájce 
náboženství, zatímco ve Snoubení nebe a pekla prohlašuje, že náboženství se snaží zničit bytí. (Snoubení nebe a pekla, 
s. 182).  
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2.1.1. „Náboženství Satana“
Zajímavější  otázkou  bude,  co  tyto  dva  typy  náboženství  znamenají  v Blakeově  pojetí. 

Nejprve se pokusím popsat náboženství nepravé, o kterém se Blake v básni  Jeruzalém vyjadřuje 

takto: 

Záležitostí, která mi nejvíce leží na srdci, více než vlastní život a vše, co život zpříjemňuje, 
je  pravé  náboženství…  Člověk  musí  a  bude  mít  nějaké  náboženství.  Pokud  nemá 
náboženství Ježíše, bude mít náboženství Satana a postaví svatostánek Satanovi… nazývaje 
krále tohoto světa Bohem. A ve jménu Božím bude ničit všechny, kteří Satana neuctívají… 
Slyšte! Každé náboženství, které zvěstuje odplatu za hříchy je náboženstvím nepřítele a 
mstitele a ne toho, který nám hříchy odpustil, a jeho Bůh je Satan, pojmenovaný božským 
jménem. Vaše náboženství, ó deisté: deismus, je uctíváním Boha tohoto světa pomocí toho, 
čemu  říkáte  přirozené  náboženství  nebo  přirozená  filosofie  a  přirozená  morálka  nebo  
pokrytectví, sobecké ctnosti přirozeného srdce. Toto bylo náboženstvím farizejů, kteří zabili 
Ježíše. Deismus je tímtéž a skončí stejně (vlastní kurzíva).21 

Do  kategorie  „nepravé  náboženství“  čili  „náboženství  Satana“  tedy  Blake  zahrnuje 

charakterové vady jako pokrytectví a sobectví,  dále soudobé myšlenkové proudy jako přirozené 

náboženství  a  filosofii  a  nakonec  deismus.  Kromě  toho  sem  zřejmě  zařazuje  také  „státní 

náboženství“,  které  považuje  za  „hnusně skličující  a  za zdroj  veškeré krutosti.“22 Sem bychom 

mohli  zařadit  všechny  formy  náboženství,  které  nějakým  způsobem  podpírají  instituci  státu, 

v Blakeově kontextu zřejmě především anglikánskou církev.  Projevem „náboženství Satana“ jsou 

ale  podle  něj  zřejmě vůbec  veškeré formy institucionalizovaného křesťanství.23 Dále  považoval 

Blake za uctívače Satana představitele  osvícenského racionalismu,  jmenovitě  Bacona,  Lockea  a 

Newtona.24 „Náboženství Satana“ má tedy velmi široké spektrum – od racionalismu přes deismus a 

charakterové vady až po institucionalizované případně státní křesťanství. Blake proto může jako 

uctívače Satana napadat ty, kteří se ke křesťanskému pojetí Boha nehlásí, stejně jako ty, kteří se k 

němu hlásí, a dokonce i ty, kteří se o něj nezajímají  - mohou to ještě pořád být sobci nebo pokrytci.

2.1.2. „Náboženství Ježíše”

Zatímco  „nepravé  náboženství“  označuje  Blake  za  „náboženství  Satana“,  „náboženství  pravé“ 

nazývá „náboženstvím Ježíše“. Z něj ovšem vylučuje převážnou většinu existujících křesťanských 

různě institucionalizovaných tradic, jak jsme viděli výše. Jádrem „náboženství Ježíše“ je u Blakea 

21 W. BLAKE, Jerusalem, s. 201.
22 W. BLAKE, Annotations to An Apology for the Bible by R. Watson, Bishop of Landaff, s. 618. 
23 Viz např. N. FRYE, Fearful Symmetry, s. 61. Tento výklad podporují taktéž některé Blakeovy výroky, když prohlašuje, 
že církev křižuje Krista hlavou dolů, naznačujíc, že jde o církev Antikristovu nikoliv Kristovu (Jerusalem, s. 564). Tuto 
nepravou církev, proti které Blake bojoval, nazývají jeho interpreti „official Christianity“, „orthodox religion (N. FRYE, 
Fearful symmetry, s. 61-62), „Urizenic religion“ (R. RYAN, „Blake and Religion“, s. 157) či „conventional religion“ (E. 
J. AHEARN, Visionary Fictions – Apocalyptic writing  from Blake to the Modern Age, New Haven and London: Yale 
University Press, 1996, s. 16.) Toto institucionalizované, a tedy podle Blakea nepravé křesťanství je však jen jednou ze 
součástí komplexu „náboženství Satana“.  
24  V básni Jerusalem např. tvrdí, že Bacon, Locke a Newton uctívají Satana svými pochybami o existenci svatých a 
andělů (W. BLAKE, Jerusalem, s. 253-254). 
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osobní vztah ke Kristu, který má být prostředkován především uměleckou činností. V manifestu 

Láokoón proto Blake reinterpretuje tradiční křesťanské způsoby vztahování se ke Kristu jako druhy 

umění:

Modlitba  je  studiem  umění,  chvála  je  studiem umění,  posty  a  vše  ostatní  mají  vztah 
k umění. Vnější obřady jsou nekřesťanské ... Není-li muž nebo žena básníkem, malířem, 
hudebníkem nebo architektem, není křesťanem. Musíte opustit své otce i matky, domy i 
pole, pokud stojí v cestě UMĚNÍ.25

Zatímco  v křesťanské  spiritualitě  je  nejniternějším  prostorem,  v němž  především  probíhá 

vztahování  se  k Bohu,  duše,  v  Blakeově spiritualitě  je  to  -  v souladu s hlavní  rolí,  kterou hraje 

umění – imaginace. Pokusím se proto při dalším rozboru vyjít z tohoto klíčového pojmu.

Imaginace  je  pro  našeho  autora  duchovní  schopností  či  duchovním  smyslem,26 který 

umožňuje vnímat skutečnost plně pomocí „dvojího vidění“. Toto vidění je podle Blakea dispozicí, 

jež umožňuje vidět zároveň očima vnitřníma i vnějšíma svět přirozený i nadpřirozený.27 Na rozdíl 

od Blakea, který je přesvědčen, že „dvojím viděním“ disponuje, ostatní vidí buď částečně, „jedním 

viděním“, a zachycují tak pouze věci přirozené,28 nebo naopak příliš mnoho, když ve své fantazii 

vytvářejí umělé světy. Oba tyto nedostatky Blake odsuzuje a zvláště zdůrazňuje rozdíl mezi fantazií, 

již považuje za zcela odlišný a podřadný druh umění, a imaginací.29 

Skutečnost,  která  je  takto  vnímána,  označuje  Blake  jako  svět  vize  či  imaginace.  K tomu 

dodává, že člověk vidí podle stavu svého vědomí – svět, který vidí, tak odpovídá tomu, kým je.30 

Tyto  světy  či  stavy  vědomí  rozpracovává  na  čtyřech  hierarchických  úrovních.  Nejdokonalejší 

nazývá čtvernou vizí nebo jednoduše světem imaginace a popisuje ho jako neměnný svět obsahující 

věčné obrazy věcí a staví proti němu pomíjející „světy růstu a vývoje“.31 Takové líčení se zdá být 

zcela v duchu platónského pojetí světa idejí. V jiných textech ovšem Blake naopak tvrdí, že svět 

imaginace je také tímto světem či přírodou,32 lidským tělem33 a lidským bytím.34 Vzhledem k tomu, 

že se tyto termíny vyskytují v pozitivním kontextu, očividně je nespojuje se světy pomíjivými.35 

Takto  protikladné  chápání  světa  imaginace  jako  tohoto  světa  i  světa  věčnosti  by  mohlo  být 

koherentní  v případě,  že  se  svět  imaginace  k  „pomíjivým světům“ vztahuje  inkluzivně.  Jinými 

25 W. BLAKE, Laokoon, s. 274. Autorovo zvýraznění.
26 Viz W. BLAKE, Letter 5, [to] Revd Dr Trusler, s. 702-3.
27 Tak Blake v jednom ze svých dopisů píše: „What to others a trifle appears Fills me full of smiles or tears 
For double the vision my Eyes do see And a double vision is always with me, With my inward Eye 'tis an old Man grey 
With my outward a Thistle across my way.“ (Letter 22, [to] Thomas Butts, s. 721). 
28V jednom ze svých dopisů si Blake stěžuje: „I see Every thing I paint In This World, but Every body does not see 
alike… To Me This World is all One continued Vision of Fancy or Imagination.“ (Letter 5, [to] Revd Dr Trusler, s. 702).
29 W. BLAKE, A Vision of The Last Judgement, s. 554. 
30 W. BLAKE, Letter 22, [to] Thomas Butts, s. 721.
31 A Vision of The Last Judgement, s. 555. 
32 Letter 5, [to] Revd Dr Trusler, s. 702.
33 W. BLAKE, Marginalia – Annotations to Berkeley´s Siris, s. 663.
34 Letter5,  [to] Revd Dr Trusler, s. 702.
35 W. BLAKE, Milton, s.132. 
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slovy, stejně jako je imaginace viděním přirozeného i nadpřirozeného, tak i svět imaginace zahrnuje 

svět nadpřirozený i přirozený, věčnost i čas. 

Při popisu světů a vizí nižších budu dále čerpat ze standardní a běžně dostupné interpretace 

tohoto fenoménu z pera Northropa Frye.36 První vrstvu, již zmíněný „svět růstu“ popisuje Frye jako 

nejnižší padlý svět, který je charakteristický „jedním viděním“ a snahou omezit protiklady na jedno 

řešení. Tato vrstva je pro Blakea peklem a vizí patřící k  „náboženství Satana“. Rozdíl mezi tímto 

světem a světem čtverné vize je právě v jeho jednostrannosti  - čtverná vize má kromě jednoho 

vidění navíc ještě množství dalších úhlů pohledu, které ji činí úplnou. Druhý svět, „svět vývoje“, je 

podle Frye obyčejný padlý svět, v němž člověk vnímá protiklady, ale nemusí se je nutně snažit řešit 

černobíle,  existuje  zde tedy jakási  možnost pozitivního vývoje.  Oba první  světy jsou uvězněné 

v pomíjejícím čase. Třetí svět nazývá Blake „Beulah“, termínem  odvozeným z Izajášova výrazu, 

jenž znamená vdaná.37 Určujícím přístupem ke světu je zde vztah milovaného a milující. Zatímco ve 

„světě růstu“ se protiklady staví proti sobě a negují se, zde se alespoň krátkodobě spojují v jedno. 

Věčná harmonie však plně zaznívá až ve světě čtverné vize, jejíž dokonalost je vyjádřena odkazem 

na čtyři světové strany. Tato vize už jednoznačně operuje s dimenzí věčnosti, Blake ji považuje za 

ráj a určujícím vztahem je zde vztah stvořitel-stvoření.38 

Svět imaginace neboli čtverná vize jsou tak dokonalým světem plného vědomí, které vidí 

„dvojím viděním“. Tento stav vědomí zřejmě pro Blakea odpovídá dosažení plnosti lidství. Jelikož 

poslední výraznou charakteristikou imaginace je její rovnocennost s Bohem (Blake ji označuje za 

„Boží náruč“)39 a Ježíšem Kristem,40 lze čtvernou vizi či svět věčnosti s Bohem ztotožnit a jeho 

dosažení nazvat sjednocením s Bohem. 

Imaginace  je  tedy  pro  Blakea  duchovním smyslem,  duchovním  i  přirozeným světem a 

Bohem zároveň  a  její  rozvíjení  je  jedinou  cestou  ke  spáse.  Tím,  jak  má  podle  Blakea  takové 

rozvíjení imaginace vypadat, se budu zabývat v kapitole 2.3., základní směry Blakeovy spirituální 

praxe se však pokusím načrtnout již nyní. Nejprve je třeba zdůraznit, že imaginace se netýká jen 

zraku, ale  veškerého vnímání.  Rozvíjet  ji  tedy ji  lze  právě rozšiřováním vnímání,  což lze činit 

v zásadě dvojím způsobem. Za prvé ji  lze podpořit  očištěním vnímání  -  tento krok doporučuje 

Blake ve svém nejslavnějším citátu, když říká: „Kdyby člověk očistil brány svého vnímání, každá 

věc by se mu jevila taková, jaká je: nekonečná. Neb člověk se uzavřel a vidí vše úzkými škvírami 

36 Srv. N. FRYE, Fearful Symmetry, s. 50. 
37 Iz, 62:4, Viz např. G. W. BROMILEY, International Standard Bible Encyclopedia I, A-D, Grand Rapids, Mich.: W.B. 
Eerdmans, 1980, s. 481.
38 N. FRYE, Fearful Symmetry, s. 50. 
39 A Vision of The Last Judgement, s. 555.
40 Konkrétně ji označuje za „božské tělo Kristovo“ a za „pravý vinný kmen“ (Viz A Vision of The Last Judgement, s. 
555 a Jerusalem, s. 145).
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v klenbě své.“41 Právě zde mohou Blakeovi sloužit modlitby, posty a chvály, které by jinak musel 

považovat za činnost nedostatečně kreativní na to, aby se dala považovat za projev imaginace. Za 

druhé ji lze samozřejmě rozvíjet uměleckou tvorbou. 

K očišťování a rozvíjení vnímání má člověka vést  touha či  síla,  již Blake nazývá věčnou 

rozkoší  těla  a  duše.42 Jen  v této  síle  je  podle  něj  život,  a  proto nesmí  být  touhy usměrňovány 

žádnými zákony.43 „Náboženství Ježíše“ je následkem toho výrazně zaměřeno proti jakémukoliv 

řádu – Ježíš byl podle Blakea zosobněná ctnost právě proto, že překročil všechny zákony desatera:  

…Nyní slyšte, jak se (Ježíš) postavil proti zákonu deseti přikázání:  nevysmíval se snad 
šabatu a tak i Bohu šabatu? Nezavraždil ty, kteří byli zavražděni kvůli němu?  Nepomohl 
cizoložnici  vyhnout  se  zákonu?  Nekradl  z práce  těch,  kteří  ho  podporovali?  Nesvědčil 
křivě, když odmítnul svědčit před Pilátem? … Říkám vám, žádná ctnost nemůže existovat, 
neporuší-li se tyto zákony. Ježíš byl zosobněná ctnost a choval se podle svých citů nikoliv 
podle zákonů.44

Souhrnem  bychom  tedy  mohli  Blakeovo  „náboženství  Ježíše“  popsat  jako  směr,  jehož 

základním pilířem je vztah ke Kristu prostředkovaný uměním, přesněji uměleckou imaginací, která 

je pro Blakea naprosto centrálním tématem. Její rozvoj pomocí rozšiřování vnímání podněcovaného 

neomezenou stimulací tužeb a sil těla i duše je jedinou cestou ke spáse. Imaginace je ovšem také 

základem  Blakeovy  kosmologie  a  antropologie,  která  vychází  z hierarchické  typologie  druhů 

imaginace. Nejvyšší stupeň imaginace je ztotožněn s dokonalým lidstvím, dokonalým světem a s 

Ježíšem Kristem. Imaginace je tak zároveň hlavní cestou i cílem Blakeovy spirituality.  

2.2. Blakeovy básně jako náboženské texty
V předchozí  kapitole  o  „náboženství  Ježíše“  jsme  viděli,  že  Blakeovou  základní 

náboženskou praxí je rozvoj imaginace. Výsledkem této praxe jsou primární texty „náboženství 

Ježíše“ - Blakeovy básně, či především Prorocké knihy. Tyto Prorocké knihy jsou významné spíše 

z religionistického než  literárního hlediska,  jak lapidárně shrnuje  významný blakeolog Anthony 

Blunt: 

Zatímco o hodnotě jeho [Blakeovy] rané lyrické poezie panuje téměř všeobecná shoda, co 
se  týče  jeho  Prorockých  knih,  názory  se  různí.  Nicméně  jen  opravdový  blakeovský 
nadšenec  –  nebo  snad  maniak?  –  by  trval  na  tom,  že  krom  svého  náboženského  a 
filosofického významu, jsou ještě také kvalitní poezií.45

Následující kapitoly se proto budou zabývat otázkou, jakého druhu tyto náboženské texty jsou 

a jakou funkci v Blakeově náboženství plní.

41 W. BLAKE, Marriage of Heaven and Hell, s. 39. Překlad DITA M. v  komiksu Nomád(v)a 3, studentský časopis Úfaru, 
vydání 3, letní, 2007. s. 28-29.
42 Tělo a duši považuje Blake za jedno. Viz Snoubení nebe a pekla, s. 178.
43 Viz ibid.
44 Ibid, s. 196.
45 A. BLUNT, The Art of William Blake, London: Oxford University Press, 1959, s. 92.
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2.2.1. Proroctví

Blake  se  považuje  za  dědice  biblických proroků,46 proto  chceme-li  popsat  charakter  jeho 

proroctví, bude vhodné začít srovnáním s proroctvími biblickými. Biblická tradice chápe proroctví 

buď jako čtení znamení doby nebo jako pohled do budoucnosti. Blake oproti tomu nemá, jak píše 

v jednom ze  svých  dopisů,  o  rovinu  proroctví  jako  předpovídání  žádný  zájem.47 Zato  je  však 

přesvědčen, že disponuje čtvernou vizí, a své básně proto považuje za vyjádření této dokonalé vize 

skutečnosti čili za dokonalé a úplné čtení znamení doby. 

Biblický prorok ovšem znamení nejen čte, ale chce je i psát, tj. oslovovat posluchače, což 

činí buď osobně jako např. Jeremiáš48 nebo písemně jako např. Jan ve Zjevení.49 Proroctví jistě také 

čtenáře oslovují textovými obrazy či příběhy, nejčastějším způsobem sdělení je však přímá osobní 

výzva.50 Také některé Blakeovy texty se ke čtenáři vztahují tímto způsobem, například manifest 

Láokoón („Musíte opustit své otce i matky pokud stojí v cestě UMĚNÍ...“, viz s. 6), či  Snoubení 

nebe a pekla („Nyní slyšte...“ viz s. 8). Jsou to však jeho grafiky, které oslovují silněji než příběhy 

či výzvy. Již zmíněný Anthony Blunt popisuje jejich vliv následovně: 

S obrazy je  problém složitější.  Účinek, který mají  na čtenáře,  je  mnohem přímější,  než 
v případě textů;  pro některé  lidi  je  to  přímo zjevení,  jiní  se  jen otřesou nad některými 
pochmurnějšími obrazy nebo je znechutí ty,  které jsou příliš sentimentální.  Každopádně 
tento pocit, ať už příjemný nebo nepříjemný, je příliš silný na to, abychom ho ignorovali. 
Blakeovy obrazy v sobě nepopiratelně mají sílu, ale byl ji autor schopen vyjádřit plně a 
dostatečně?.... Jistá magnetická síla prochází všemi jeho spisy i obrazy a působí – a někdy 

46 Své nejvýznamnější epické básně nazývá přímo Prorockými knihami a na biblické proroky odkazuje například ve 
Snoubení nebe a pekla, kde vkládá Izajášovi a Ezechielovi do úst své názory, a tak se s těmito proroky ztotožňuje (Viz 
Snoubení nebe a pekla, s. 186-187). 
47 V svých poznámkách se Blake o proroctví vyjadřuje takto: „Prophets in the modern sense of the word have never 
existed Jonah was no prophet in the modern sense for his prophecy of Nineveh failed Every honest man is a Prophet he 
utters his opinion both of private & public matters/Thus/If you go on So/the result is So/He never says such a thing shall 
happen let you do what you will. a Prophet is a Seer not an Arbitrary Dictator.“ (W. BLAKE, Marginalia To Watson, s. 
617).
48 Prorok Jeremiáš své posluchače oslovuje například takto: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: Jdi a provolávej 
v Jeruzalémě: Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem….Slyšte slovo 
Hospodinovo, dome Jákobův, i všechny čeledi domu Izraelova. Toto praví Hospodin: „Jaké bezpráví na mě našli vaši 
otcové, že se ode mě vzdálili?… Navrať se, izraelská odpadlice...“ (Jr 2,1-2; 3, 12). Vlastní kurzíva. Není-li uvedeno 
jinak, ve všech citacích biblického textu užívám Českého ekumenického překladu.
49 Jan píše svým čtenářům: „Octl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem mocný hlas jako hlas polnice: 
„Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím.“...Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve 
své pravici... „Vím o tvých skutcích.. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, vrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a 
pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.“ (Zj 1,10-11; 2, 1-5). Vlastní kurzíva.
50 Např. Neues Bibel Lexikon zdůrazňuje jako primární způsob sdělení proroctví verbální formu, vizi zmiňuje jen 
okrajově. (M. GÖRG, G. GAFUS (ed.), Neues Bibel-Lexikon, Zurich: Benziger Verlag, 2001, s. 173-4).Někteří biblisté 
považují vizi pouze za způsob, kterým jsou prorokovi otevřeny oči, a je tak uveden do svého povolání či za předehru 
k verbálnímu oslovení proroka (G. VON RAD, The Message of the Prophets, tr. by D. M. G. Stalker, London: Oliver and 
Boyd, 1968, s. 38. (Něm. org. Die Botschaft der Propheten, Munich: Siebenstern Taschenbuch Verlag, 1967)),  jiní ji 
označují za variantu symbolického činu jakožto ztělesnění metafory (D. ARTHUR, A Smooth Stone: Biblical Prophecy in 
Historical Perspective, New York: University Press of America, 2001, s. 164).  Ať tak či tak, zůstává vizuální způsob 
oslovení posluchače jedním ze způsobů, kterými prorok prostředkuje mezi Bohem a lidmi není však tím hlavním. (Viz 
také D. L. PETERSEN, „Defining Prophecy and Prophetic Literature“, in M. NISSINEN (ed.), Prophecy in its Ancient Near 
Eastern Context, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000, s.41),
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přímo hypnotizuje – ty, kteří ho dnes studují. Kdo by si nepovšiml síly, když už ne pravdy, 
jeho nauky...51

Kromě oslovení  silným obrazem, dalo by se  říci  oslovením kvalitativním, se Blake také velmi 

intenzivně  snažil  nalézt  způsob,  jak  své  obrazy  co  nejvíce  a  co  nejlevněji  rozšířit.  Jedním  z 

takových pokusů byly tzv. „mobilní fresky“,52 jejichž malbu chtěl znovu vzkřísit. Za jejich hlavní 

komerční nevýhodu však považoval skutečnost, že freska zůstává na zdi, dokud zeď není znovu 

omítnuta. Navrhnul proto velká plátna, jež by se dala na zeď připevnit a snadno zase odstranit, a 

vystavil je roku 1809 na své výstavě. Tato výstava byla ve své době zcela neúspěšná, dnes však 

Blakeovy „mobilní fresky“ pod poněkud méně poetickým názvem billboardy, slaví značný úspěch. 

Northrop Frye, ve svém článku Poetry and Design in William Blake k tomu podotýká: „cílem [této 

výstavy] nebylo propagovat Blakea, ale především nový způsob produkce, jenž by uvedl do pohybu 

společenskou revoluci.“53 Frye předpokládá,  že  tato  revoluce  by byla  především ekonomická  – 

umělecká tvorba by se zlevnila, stala by se dostupnější, umělec by již nebyl závislý na sponzorech a 

umění  by  se  osvobodilo  od  komerce.54 Nicméně  vzhledem  k tomu,  že  se  Blake  považoval  za 

proroka spíše než za dělnického revolucionáře, soudím, že jeho svérázná billboardová kampaň měla 

být spíše propagací „náboženství Ježíše“.

Jestliže se Blakeova proroctví od biblických liší tím, že se omezují na pouhé čtení znamení 

doby,  při  oslovování  posluchačů  je  rozdíl  spíše  v prioritách,  které  přisuzuje  způsobu  sdělení. 

Zatímco pro proroka biblického je na prvním místě verbální výzva, pro Blakea je to, jak popisuje 

Blunt, především obraz. Tento rozdíl je dán charakterem Blakeova „náboženství Ježíše“, pro nějž 

není podstatná nauka či sdělení, ale rozvíjení touhy a imaginace. Podobně se také moderní reklamní 

kampaně nesnaží o sdělení, ale spíše o vyvolání touhy. Obraz se zde upřednostňuje právě pro svou 

větší schopnost touhu vyvolat - jak píše Z. Rozbořil, klíčová je jeho schopnost „inspirovat, rozvíjet 

potenciál … otevírat oči, nabízet následování...“55 Tento rozdílný způsob oslovení vypovídá také o 

odlišném vztahu ke čtenáři. Zatímco v biblickém proroctví hraje důležitou roli rozhodnutí a další 

činy posluchače: zda se obrátí, zda bude povolný,56 Blakeovi na osobním rozhodnutí a obrácení 

51 A. BLUNT, The Art of William Blake, s. 92-96.
52 NORTHROP FRYE, „Poetry and Design in William Blake“, s. 35-36.
53 Ibid. 
54 Ibid.
55 Z. ROZBOŘIL, „Novodobá reklama hledá svůj smysl“, Psychologie dnes, 4/2006, s. 39. Psycholgie  reklamy k tomu 
dodává: „Obrazy jsou vnímány jako první, jsou rychleji osvojovány. Jsou také lépe zapamatovatelné než slova… 
Dokáží zprostředkovat více informací… Lze využít i obrazy, které informaci neobsahují, ale slouží jen k vytvoření 
určitých nálad a jsou významné pro svůj afektivní účinek… (J. VYSEKALOVÁ A R. KOMÁRKOVÁ, Psychologie reklamy, 
Praha: Grada Publishing, 2002, s. 137).
56 Tak např. ohlašuje Jóel (Jl 2,12): „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči 
a nářku.“ Jeremiáš (Jr 3,22): „Vraťte se odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím.“ nebo Izajáš (Iz 1,13-17): „Omyjte se, 
očisťte se, přestaňte páchat zlo.“ Aktivita se tedy očekává od posluchače samotného, on se má navrátit, očistit apod., 
případně se mu slibuje, že bude vyléčen či očištěn Hospodinem. Izajášova výzva dále pokračuje: „Budete-li povolní a 
poslechnete, budete požívat darů země.“ Obdobně se vyjadřuje Jeremiáš: „Obrátíš-li se, Izraeli, je výrok Hospodinův, 
obrať se ke mně! Jestliže odstraníš své ohyzdné modly...budeš-li přísahat: „Jako že živ je Hospodin“ a dbát pravdy... 
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čtenáře příliš nezáleží. Není pro něj podstatné, aby čtenář přijal či pochopil obsah sdělení - má v 

sobě především nechat vzbudit touhu, nechat se ovlivnit obrazy, které mají být impulsem k rozvití 

imaginace - konečnému cíli „náboženství Ježíše“. Kontemplace Blakeových obrazů by tak měla 

čtenáře dovést ke spáse, což by mohlo odůvodňovat jeho intenzivní úsilí o jejich rozšíření. Blake 

tudíž  svým  Prorockým  knihám dodává  kromě  roviny  čtení  znamení  doby  také  rozměr  textu 

doprovázejícího  náboženskou  praxi  -  jak  poznamenává  Northrop  Frye:  „Blakeovo  umění  je 

duchovním cvičením, podobně jako východní jóga.“57 

Kromě rozdílných priorit ve způsobu oslovování čtenáře se Blake od biblických proroků liší 

také chápáním svého postavení. Biblický prorok chápe sám sebe jako nástroj,   posla sdělujícího Boží 

slovo.58 Také Blake se jistě považuje za povolaného proroka, nicméně je to on sám, kdo „otevírá 

věčné světy“59 a  své básně prezentuje jako svůj výběr toho, co zaslechl  při  svých rozhovorech 

s ďábly a anděly anebo nalezl ve světech své vize.60 Považuje se tedy za povolaného autora spíše 

než  za  povolaný nástroj,  zcela  v  duchu romantického ideálu  umělce  jako  vyvoleného tvůrčího 

génia. 

Blakeova proroctví  se  tedy od prorokování  biblického liší  jednak tím,  že se omezují  na 

rovinu čtení znamení doby, zároveň však doplňují další rovinu, totiž rovinu textu/obrazu sloužícího 

náboženské praxi. Dalším rozdílem je zdůraznění obrazu jako hlavního způsobu oslovení čtenáře, 

jež je  dáno odlišným hlavním cílem „náboženství  Ježíše“,  a  nakonec odlišné chápání postavení 

proroka jako génia oproti biblickému proroku jako nástroji.

2.2.2. Mýtus

Literární kritici61 často hovoří o Blakeových Prorockých knihách nikoliv jako o proroctvích 

ale jako o mýtech. V jakém slova smyslu však můžeme tato proroctví nazývat mýtem? Jistě nejde o 

mýty ve smyslu Eliadovy „prvotní události, jež se stala základem a východiskem nějaké struktury 

reality  nebo  lidského  chování“,62 ani  Lévi-Straussova  „nevědomého  kolektivního  fenoménu.“63 

Prorocké knihy nicméně sdílí s klasickými mýty téma, neboť se zabývají kosmogonií i kosmologií, 

antropogonií  atp.  Dále také představují  určitý panteon božských bytostí  jako např.  Urizen, Los, 
pak si budou jeho jménem žehnat národy.“ (Jr 4,1-2). 
57 N. FRYE, Fearful symmetry: A Study  of William Blake, New Jersey: Princeton Universtity Press, 1947, s. 431.
58 Viz D. ARTHUR, A Smooth Stone, s. 99-103, či J. F.A. SAWYER, Prophecy and the Biblical Prophets, Oxford: Oxford 
University Press, 1987, s. 29-31.
59 V básni Jerusalem píše: „I rest not from my great task! To open the Eternal Worlds, to open the immortal Eyes Of 
Man inwards into the Worlds of Thought: into Eternity Ever expanding in the Bosom of God. the Human Imagination“ 
(Jerusalem, s. 147).
60 Ve Snoubení nebe a pekla tak čteme: „Když jsem kráčel ohněm pekla … sebral jsem několik jejich Přísloví…“ A 
následuje Blakeova sbírka pekelných přísloví. (Snoubení nebe a pekla , s. 180).
61 Například Frye, Ryan či Mitchell.
62 Viz M. ELIADE, Mýty, sny, mystéria, Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 9.
63 E. LEACH, Claude Lévi Strauss, Chicago: University of Chicago Press, 1974, s. 59. 
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Urthona  atp.,  přičemž  tyto  postavy jsou  značně  neobvyklé  a  neohraničené:  vzájemně se  plodí, 

umírají, opět se navracejí, a jejich charakter se tak podobá charakteru postav mytických. Alexandr 

Gourlay je v Cambridge Companion to William Blake popisuje takto: 

Blakeovy postavy jsou většinou mnohoznačnými alegorickými bytostmi, jimž odpovídají 
zároveň  duševní  a  intelektuální  schopnosti,  emoce,  politické  osobnosti  či  názory, 
geografické  oblasti  a  části  těla  … Mohou  se  radikálně  proměňovat,  především  jsou-li 
odděleny od svých emanací,  a  postavy z jednoho kontextu mohou být vykreslovány ze 
zcela odlišné perspektivy i ve stejné básni a být známy pod několika rozdílnými jmény.64

Pro  Blakeovy  texty  je  stejně  jako  pro  mýty  typická  absence  obvyklé  lineární  narativní 

chronologie. Tatáž báseň o dvaceti osmi grafických listech může mít značné množství variant, kdy 

budou jednotlivé listy poskládány v naprosto rozličném pořadí, a to včetně posledních listů. Nejde 

však jenom o zpřeházení listů – některé části textu v jedné variantě básně chybí, v jiné jsou na 

odlišném místě, části příběhu o Urizenovi lze najít jen v jiných knihách atd. 

Můžeme tedy říci, že Blakeovy Prorocké knihy vyjadřují znamení doby příběhy, jež se vyznačují 

narativními prvky charakteristickými pro mýtus.  Budu je  proto interpretovat  v rámci literárního 

žánru mýtu, neboť soudím, že právě tak v nich mohu nalézt určitou strukturu, do níž jsou hlavní 

postavy ústrojně zařazeny. Přihlédneme-li k předchozí kapitole o proroctví, mohli bychom shrnout 

způsoby, jimiž se Blake vztahuje ke čtenáři takto: buď ho oslovuje přímo, tj. vlastními slovy, nebo 

nepřímo, což činí dvojím způsobem, buď nonverbálně, pomocí obrazů, či verbálně, skrze příběhy 

mytické struktury.

2.2.3. Náboženská praxe

Již  v kapitole  o  proroctví  jsme  narazili  na  skutečnost,  že  Blakeovy  obrazové  texty  hrají 

určitou roli v náboženské praxi „náboženství Ježíše“, jednak v oblasti oslovení čtenáře, jednak jako 

pomůcka duchovních cvičení. Pokusím se nyní obě tato témata poněkud podrobněji rozebrat.

V kapitole  2.1.  jsem tvrdila,  že  Blake  akcentuje  oslovení  čtenáře  obrazem,  podobně jako 

reklama, kvůli větší schopnosti obrazu působit na psychiku člověka. Otázkou, jak působí obrazy 

na lidské vnímání, se zabývá již citovaný teoretik vizuální kultury W. J. T. Mitchell, jenž se zároveň 

věnuje  i  Blakeovi,  a  proto  budu  vycházet  především  z jeho  interpretace.65 Schopnost  obrazu 

ovlivňovat lidské  vnímání  je  podle  něj  dána  jeho  magickým charakterem,  vizuální  kulturu  pak 

považuje za jednu z posledních bašt magického (oproti racionálnímu) myšlení v západní kultuře. 

Sám žádnou definici  magického myšlení  neposkytuje,  nicméně se  odvolává  na  poněkud vágně 

64 A. GOURLAY, „Glossary of terms, names and concepts in Blake“, in M. EAVES (ed.), The Cambridge Companion to  
William Blake, s. 280-281. 
65 W. J. T. MITCHELL, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago: The University of Chicago 
Press, 2005, s. 49-92.
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definovanou  „antropologii“,66 a  myslí  tedy  zřejmě  na  rozdělení  typů  myšlení,  jež  lze  nalézt 

například  v díle  E.E.  Evans-Pritcharda,  (myšlení  mystické  oproti  empirickému)  nebo  L.  Lévy-

Bruhla (myšlení primitivní oproti západní logice). Pritchard popisuje mystické myšlení jako způsob 

uvažování, který připisuje fenoménům nadsmyslové kvality, jež se nedají pozorovat ani logicky 

vyvodit  z tohoto  pozorování,  a  Lévy-Bruhl  tento  typ  myšlení  popisuje  jako  přesvědčení,  že 

určité síly  a  vlivy  sice  nejsou  vnímatelné  smysly,  nicméně  jsou  skutečné.67 Pokud  definujeme 

Mitchellovo  magické  (tj.  mystické  či  primitivní)  myšlení  takto,  pak  se  do  oblasti  magického 

myšlení v naší kultuře dá zahrnout nejen náboženství a magie ale i veškeré umění. Vizuální kultura 

je pak jednou z mnoha oblastí magického myšlení v naší kultuře a je výjimečná pouze tím, že je do 

určité míry prominentní, neboť zrak je v naší kultuře privilegovaným smyslem.

Hledáme-li  principy,  na  kterých  je  oslovování  obrazem  založeno,  hledáme  tak  vlastně 

principy, na kterých je v naší kultuře založeno magické myšlení, jak ho myslí Mitchell. Schopnost 

obrazu ovlivňovat lidské myšlení by pak měla být založena na přesvědčení, že ačkoliv všechny 

vlivy  nejsou  vnímatelné  smysly,  přesto  jsou  skutečné.  Speciálním  případem tohoto  magického 

myšlení by pak byla snaha těchto smysly nevnímatelných vlivů využít,  kterou například Frazer 

popisuje jako magii. 

Frazer magii  rozděluje na magii  imitativní,  která se řídí  zákonem podobnosti  („podobné 

vytváří  podobné  čili  výsledek  se  podobá  své  příčině“),68 a  magii  kontaktní,  která  se  řídí  tzv. 

zákonem dotyku („věci, které byly jednou ve vzájemném styku, působí na sebe navzájem na dálku i 

poté,  co byl  fyzický styk přerušen“).69 Jeho teorie  o primitivních kulturách byly již  mnohokrát 

zpochybněny,  nicméně  zdá  se  mi,  že  některé  jeho  postřehy  lze  velmi  dobře  užít  pro  chápání 

některých  jevů  v kultuře  naší.70 Abych  mohla  přesunout  tuto  teorii  do  oblasti  vizuální  kultury 

týkající se Blakea, pokusím se oba principy uchopit na základě praktických příkladů, které Frazer 

nabízí. Nejprve rozebírá zákon podobnosti čili imitativní magii: 

Když  například  Indián  kmene  Odživbejů  chce  někomu  způsobit  zlo,  vyřeže  do  dřeva 
drobnou podobu svého nepřítele  a  pak figurce  zarazí  jehlu do hlavy nebo do srdce ..., 

66 „This magical view of images is often described as if it were something we have grown out of – a premodern issue, a 
superstition found only in highly religious societies, or in the so-called primitive culture studied by anthropology.“ (W. 
J. T. MITCHELL, What Do Pictures Want?, s. 127).
67 G. CUNNINGHAM, Religion and magic: approaches and theories, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999, s. 50-
51.
68  J. G. FRAZER, Zlatá ratolest: magie, mýty, náboženství, Praha: Mladá Fronta, 1994, s. 18.
69 Ibid.
70 Viz např. D. L. PALS, Seven Theories of Religion, Oxford: Oxford University Press, 1996, s. 71. nebo R. ACKERMAN, 
„Frazer on Myth and Ritual“, Journal of The History of Ideas, Vol.36, No. 1. (Jan-Mar., 1875), s. 122-123. či M. BEARD, 
„Frazer, Leach and Virgil: The Popularity and Unpopularity of the Golden Bough,“ Comparative Studies in Society and 
History, Vol. 34, No.2. (Apr. 1992), s. 204-206., E.R. LEACH, „Golden Bough or Gilded Twig?“, Journal of the 
American Academy of Arts and Sciences, Spring 1961, vol. 90, no. 2, s. 371-387.
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přesvědčen,  že  jakmile  jehla  nebo  šíp  vnikne  do  figurky,  pocítí  nepřítel  ve  stejném 
okamžiku ostrou bolest v odpovídající části těla.71 

Indián kmene Odživbejů tedy předpokládá, že může někým manipulovat, zachytí-li figurkou 

jeho  podobu.  Stejně  tak  může  i  obraz  být  podobou  nejen  fyzického,  ale  i  duševního  či 

emocionálního vzhledu diváka. Může na něj tedy působit ve chvíli, kdy se mu nějak podobá čili kdy 

vyvolá to, čemu se v oblasti reklamního průmyslu říká sebevztažný efekt: konzument má získat 

dojem, že se ho reklama osobně týká.72 Cílem je vlastně získat na divákovi nějakou emoci, která 

umožní vztáhnutí obrazu na jeho vlastní svět. Čím silnější emoce je získána, tím déle zůstane obraz 

v paměti  a  tím  je  silnější.  Tak  se  dostáváme  i  k druhému  Frazerovu  principu  magie,  principu 

dotyku:

Podobné povahy je jedno malajské kouzlo, které zní: Vezmi ostříhané nehty, vlasy obočí, 
chrchle ... po vyhlédnuté oběti tak, aby byla zastoupena každá část jejího těla, a uhněť je 
voskem z opuštěného včelího plástu do její podoby. Drž figurku pod lampou po sedm nocí, 
pomalu ji opaluj a říkej: To, co opaluji, není vosk, upaluji játra, srdce, slezinu toho a toho. 
Sedmou noc figurku spal a tvá oběť zemře...V tomto kouzlu se zjevně spojují principy 
homeopatické a kontaktní magie; figurka, která představuje nepřítele, je přece vyrobena 
z předmětů, které s ním kdysi byly ve styku...73

 Jestliže pro fungování kontaktní magie je nutné získat část těla postiženého, v obrazu je touto 

částí těla především emoce. Mezi přístupem Indiána kmene Odživbejů a tvůrce reklamy, popřípadě 

manipulativního obrazu,  je samozřejmě jeden podstatný rozdíl – figurka,  kterou Indián zhotoví, 

nemusí přijít s postiženou osobou do styku a přesto bude „fungovat“, zatímco příjemce reklamy 

může být ovlivňován až poté, co se s ním setká. Tento rozdíl je dán odlišným záměrem autorů. 

Zatímco Indián chce postihnout jen jednu konkrétní osobu na základě pouta,  které se vytvořilo 

podobností či dotykem, autor reklamy se bude nejspíše snažit ovlivnit co nejvíce lidí, a proto musí 

najít  určité  obecné  typy  osoby,  se  kterými  pak  příjemce  může  navázat  pouta.  Aby  pak  byla 

ovlivněna konkrétní osoba z této množiny, musí se s obrazem osobně setkat a ztotožnit na základě 

podobnosti či dotyku. Dále už si divák nese obraz v paměti, a je tedy ovlivňován na dálku stejně 

jako Indián „postižený magií“. Pokud však obraz nezachytí divákovu podobu a nezíská nějakou část 

jeho osoby, je neúčinný a onen konkrétní divák je pak vůči obrazu imunní. 

Dalo by se tedy říci, že magické myšlení (ve Frazerově pojetí) v oblasti vizuální kultury, ať už 

je to reklama či Blakeovy grafiky, se snaží vytvořit co nejsilnější obrazy na principech doteku a 

podobnosti  s divákem.  Vždy jde  potom o  určitou  snahu s divákem manipulovat  tímto  poněkud 

nepřímým způsobem komunikace:  zatímco Indiánovi jde o zabití  protivníka,  cílem reklam bývá 

vyvolání  touhy  po  produktu,  u  Blakea  jde  potom  o  vyvolání  touhy  jako  takové  a  stimulaci 

imaginace. Základem náboženské praxe spojené s Blakeovými obrazy je tedy požadavek, aby si 

71 J.G. FRAZER, Zlatá ratolest, s. 21.
72 Viz např. Z. ROZBOŘIL, „Triky reklamního průmyslu“, Psychologie dnes, 12/2006. s. 13.
73 J.G. FRAZER, Zlatá ratolest, s. 21.
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divák vytvořil s Blakeovými obrazovými texty na základě podobnosti či dotyku pouto, jež umožní 

obrazům sále rozšiřovat jeho vnímání, rozvíjet jeho touhy a přivést ho tak ke spáse. 

Mitchell představuje dvě kontrastní pojetí touhy: jedno tzv. „freudovsko-lacanovské“ a druhé 

„blakeovsko-deleuzovské,“ která umožní konkretizovat, jak by její rozvíjení mělo probíhat. První, 

freudovská touha podle něj spouští záplavu obrazů a zaplňuje naše myšlení různými fantaziemi, 

které vyjadřují a rozvíjejí touhy, jež už máme. Stejně tak můžeme říci, že Blakeovy obrazy mají 

zaplnit  divákovo  myšlení  a  spustit  záplavu  sobě  podobných  obrazů.  Tato  záplava  obrazů  je 

především kvantitativní změnou, jež se sebou ovšem v důsledku nese i kvalitativní změnu vnímání, 

a  o  tu  jde  Blakeovi  především.  Freudovské  pojetí  tedy  nabízí  u  Blakea  první  cestu  ke  změně 

vnímání, a to pomocí silného impulsu, který pasivního diváka naráz změní.

Blakeovská touha podle Mitchella vyžaduje po člověku, aby toužil nekonečně a bezcílně, učí 

proto toužit „ne pouze po něčem jiném či více ale jinak,“74 jinými slovy, má jít o kvalitativní změnu 

vnímání. Tu může zapříčinit jak kumulace obrazů ve freudovském stylu, tak aktivní práce s těmito 

obrazy  (v duchu  křesťanské  tradice  bychom  mohli  říci,  že  vyžadují  práci  se  všemi  vnitřními 

smysly).75 Taková aktivní práce s Blakeovým obrazem nabízí další dvě cesty ke změně vnímání: 

buď obraz diváka motivuje k práci s Blakeovým materiálem (primárním textem), která způsobí tuto 

změnu, nebo k vytváření vlastního materiálu (sekundárního textu), podobně jako když si pianista 

tříbí své schopnosti buď hrou z listu nebo vlastní tvorbou. 

Ve  vztahu  k praxi  tedy  Blakeovy  obrazy  vyžadují  nejprve  vytvoření  určitého  pouta  se 

čtenářem, poté nabízejí různé cesty k dokonalému vnímání. Buď se divák stane zásahem obrazu 

rovnou umělcem a prorokem dokonalé imaginace, nebo ho obraz motivuje k další práci s ním, která 

rozvine  jeho imaginaci  k dokonalosti,  a  nakonec  se  může stát,  že  ho obraz  podnítí  k  rozvíjení 

imaginace vlastní  uměleckou tvorbou, která dokonale vytříbí  jeho vnímání.   Kromě rozšiřování 

vnímání by součástí praxe spojené s Blakeovým „náboženstvím Ježíše“ mělo být, jako příprava, 

také očišťování vnímání, pro něž mají sloužit, jak jsem již podotkla v kapitole 1.2.,  modlitby, posty 

a chvály. Všechny tyto načrtnuté možnosti u Blakea směřují k jedinému společnému cíli: rozšíření 

vnímání, konečné spáse „náboženství Ježíše.“

74 Ibid., s. 92. 
75 Viz kapitola 3.1.
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2.3. Blake v kontextu evropské náboženské tradice
William Blake má vztah k celkem třem výrazným proudům přítomným v evropské náboženské 

tradici:  ke  křesťanství,  směrům  západního  okultismu  a  esoterismu  a  nakonec  k  alternativní 

spiritualitě  spojené  s drogovou  scénou.  Je  totiž  zároveň  považován  za  křesťanského  básníka  a 

mystika, světce okultismu a ikonu drogové scény. V této kapitole se proto pokusím popsat, jaký 

vztah mají tyto tradice k Blakeovu dílu.

2.3.1. „Náboženství Ježíše“ a křesťanství

Blakeovy  básně  se  běžně  objevují  na  internetových  stránkách  a  v  antologiích 

obsahujících křesťanskou  poezii,  jeho  pamětní  deska  s nápisem  „poet  and  mystic“  se  nalézá 

v kryptě londýnské katedrály svatého Pavla, Blake uzavírá slavnou antologii mystiky od Evelyn 

Underhillové, kde je zařazen mezi protestantské mystiky.76 Je tedy skutečně považován nejen za 

básníka, v jehož díle se objevují křesťanské motivy, ale za básníka křesťanského vyznání, navíc 

dokonce za křesťanského mystika. Pokusím se proto nyní Blakeovu nauku a praxi s křesťanstvím 

srovnat. 

Základním kamenem Blakeova „náboženství  Ježíše“  je  snaha  stát  se  vnímavějším.  Také 

křesťanství pracuje s pojmem porušené lidské přirozenosti, kterou lze učinit citlivější, jak o tom 

například píše sv. Terezie Benedikta od Kříže (občanským jménem Edith Stein, německá filosofka 

židovského původu a karmelitka, od roku 1999 prohlášena za patronku Evropy) ve svém komentáři 

jednoho z nejznámějších autorů křesťanské duchovní literatury, sv. Jana od Kříže: 

Existují  zřetelné  známky  toho,  že  lidská  přirozenost  ...  se  nachází  ve  stavu  porušení. 
K těmto  známkám  patří  i  neschopnost  lidského  nitra  přijímat  všechny  věci  v souladu 
s jejich pravou hodnotou, a tak na ně i reagovat. Tuto svou vnitřní strnulost vnímáme jako 
nepatřičnou a trpíme jí... Na příkladech světců … lidé vidí, jak by tomu správně mělo být ... 
To je  věcnost  svatých: původní,  neporušená  vnitřní  vnímavost  duše.  Všechno,  s čím se 
setká, přijme taková duše přiměřeným způsobem ...,  a to, co přijme, v ní najde živoucí, 
dynamickou a pohotovou sílu, jíž nestojí v cestě žádná strnulost... S věcností světce je do 
jisté míry spřízněna věcnost dítěte: to všechny dojmy přijímá s ještě neoslabenou intenzitou 
a živostí,  nenuceně a bez zábran...  Nenalomenou intenzitou vnímání je umělec spřízněn 
s dítětem i světcem.77

Pro  Terezii  Benediktu  je  tak nenalomená intenzita  vnímání  průvodním jevem svatosti,  která  je 

ideálem křesťanského života. Pro Blakea není však tato intenzita vnímání pouze průvodním jevem, 

ale  cílem samotným,  neboť  cílem „náboženství  Ježíše“  je  dokonalá  imaginace.  Tím se  ovšem 

z hlediska křesťanského dopouští modloslužby, neboť již nerozvíjí vnímání jako cestu k Bohu (jak 

by to bylo pro křesťanství přijatelné a možné) ale jako cíl sám o sobě. Navíc je pro Blakea rozvoj 

76 Underhillová mimo jiné píše: „Blakeova životní dráha představuje vzácný případ mystického génia… Jako téměř 
jediný z anglických protestantských mystiků přijal a vstřebal i katolickou tradici osobního, vnitřního společenství 
lásky.“ (E. UNDERHILL, Mystika: podstata a cesta duchovního vědomí, Praha: Dybbukk, 2004, s. 523-524).
77 E. STEINOVÁ, Věda Kříže, Brno: Cesta, 2000, s. 16.
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vnímání způsobem, kterým lze dokonalé imaginace a tím vlastně i spásy78 dosáhnout. Následkem 

toho by to byl Blake sám, který by spasil sám sebe, což by bylo opět hodnoceno jako modloslužba, 

případně pelagiánská hereze. Blakeova náboženská praxe směřující různými způsoby k rozvíjení 

vnímání  by  nakonec  byla  posuzována  jako  neřest  duchovního  obžerství,  jež  je  křesťanskými 

duchovními autory, například již zmíněným sv. Janem od Kříže, hojně kritizována:

O čtvrté neřesti, kterou je duchovní nestřídmost, je třeba mnoho hovořit, protože lze jen 
stěží  najít  někoho  ze  začátečníků,  ať  prospívá  sebelépe,  který  neupadne  do  některé 
z mnohých (těchto) nedokonalostí... Mnozí z těchto lidí navnaděných skvělostí a chutností, 
které v takových cvičeních nacházejí, se víc starají o skvělé napájení ducha, než o jeho 
čistotu a rozvážnost... Chodí podpíráni vlastními zálibami a svou vlastní vůlí, což mají za 
svého  boha...  Myslí  si,  že  všechen  její  [modlitby]  smysl  je  v nalézání  radostí  a  citové 
zbožnosti a snaží se jich dosáhnout silou paží přes vyčerpání a únavu schopností i rozumu 
(vlastní kurzíva).79

Jan  od  Kříže  tedy  varuje  před  tím,  aby  křesťané  usilovali  o  intenzivní  duchovní  zážitky  a   o 

příjemné  pocity.  Blakeovo  usilování  o  co  nejdokonalejší  vjemové  zážitky  by  proto  zřejmě 

považoval  za  druh  obžerství,  vedoucí  pro  změnu  opět  k modloslužbě  (viz  citace  výše).  Rozdíl 

v křesťanském a blakeovském přístupu ke vnímání je tak poměrně jasný: pro křesťanství je rozvoj 

vnímáním možným  (ale nikoliv nutným) doprovodným jevem, cestou k cíli, jímž je Bůh. Rovněž 

pro Blakea je rozvoj vnímání cestou k cíli, zároveň je ale dokonalé vnímání také cílem samotným.

Co  se  týče  přístupu  k obrazům,  i  zde  může  křesťanská  duchovní  tradice  chvíli  kráčet 

s Blakem, než se jejich cíle oddělí. Pro křesťanskou tradici není přípustná manipulace vědomím 

pomocí „silných obrazů“, které by diváka změnily nebo přímo dovedly ke spáse pomocí změny 

vnímání.  Takovýto  přístup  by  byl  považován  buď  za  nemorální  (v  případě  pouhé  manipulace 

snažící se o změnu názoru či pohledu) nebo přímo za magii spojenou s modloslužbou (v případě 

spasení obrazem).80

Používání  obrazových příběhů a jejich zpracovávání vnitřními smysly však v křesťanské 

spiritualitě  své  místo,  jako  duchovní  cvičení,  má.  Nejjasněji  tuto  techniku  popisuje  sv.  Ignác 

z Loyoly (1491-1556) ve svých  Duchovních cvičeních.  Ignác vyžaduje, aby si exercitant (osoba 

vykonávající exercicie, tj. duchovní cvičení)  vytvořil vlastní dějiště a příběh: 

První den, první nazírání … průprava: příprava dějiště. Zde to bude vidět nekonečnou dálku 
zemského povrchu, na němž bydlí tak mnoho a tak rozdílných národů. Rovněž pak vidět 
v jednotlivostech dům a světnici naší Paní v Nazaretě v galilejském kraji... První bod. Vidět 
osoby, jedny i druhé: nejdříve na zemském povrchu, v tak velké různosti jak oblečení tak i 
chování: jedny bílé a druhé černé; jedny v míru a druhé ve válce; jedny plačící a druhé 
smějící se.....81

78 Viz kap. 1.2. „Náboženství Ježíše“.
79 SV. JAN OD KŘÍŽE, Temná noc, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 1995, s. 57-59.
80 To samozřejmě neznamená, že by se v rozmanitých křesťanských tradicích nemorální přístup ke čtenářům a 
modloslužba nevyskytovaly, jsou nicméně hodnoceny jako nesprávné. 
81 SV. IGNÁC Z LOYOLY, Duchovní cvičení – k větší slávě Boží, Řím – Praha: Nakladatelství B. Balbína, 1990, s. 47.
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Jedním z dalších  kroků  při  Ignácově  nazírání  má  být  vnímání  vytvořeného  příběhu  či  obrazu 

vnitřními smysly: 

První bod: Vidět vnitřníma očima osoby a rozjímat a nazírat jejich zvláštní situaci. Druhý: 
Slyšet  sluchem, co mluví  nebo mohou mluvit.  Třetí:  Čichat  a  zakoušet  čichem a  chutí 
nekonečnu vůni a  sladkost  božství,  duše  a  jejich ctností,  podle  toho,  jaká je  osoba,  na 
kterou se nazírá.  Čtvrtý:  Dotýkat  se hmatem, jako např.  objímat a líbat  místa,  na která 
osoby vstoupily, nebo kde se usadily.82

Ve všech svým meditacích Ignác radí, aby exercitant vše nazíral „ve vztahu k sobě a čerpal 

z toho  nějaký  užitek,“  většina  meditací  je  určitým vstoupením do  příběhu  (například  narození 

v Betlémě), kdy exercitant má být přímým účastníkem událostí, stát se některou z přítomných osob. 

Také Ignác tudíž pracuje se silnými obrazy, které se mají čtenáře osobně dotýkat, i zde má čtenář 

vstoupit a nechat se vytvořeným obrazem a příběhem ovlivnit. Ignác tak podrobně rozpracovává 

návod na práci s obrazovými příběhy, který by zřejmě vyhovoval i Blakeovi.83 Rozdílné je však 

postavení těchto obrazů: jednak si je exercitant vytváří vědomě a dobrovolně, jednak cílem není 

rozšiřování vnímání a není to obraz ani jeho autor, kdo by měl být zdrojem spásy diváka. Pokud by 

tato hranice byla překročena, musely by tyto techniky být, jak to již bylo zmíněno výše, hodnoceny 

buď jako nemorální manipulace (pokud by šlo o nedobrovolné či  nevědomé ovlivňování)  nebo 

magie spojená s modloslužbou. 

Další  oblastí  křesťanské  spirituality,  která  pracuje  s  obrazy  jako  pomůckami  náboženské 

praxe, a podobá se proto Blakeově spiritualitě, je „meditace“ pomocí ikon. Také ikonu bychom 

mohli nazvat emocionálně silným obrazem, do kterého lze vstoupit. Rozdílné je ale opět především 

vnímání ikony – ikona je pojímána jako okno do duchovního světa, nikoliv jako nástroj k ovlivnění 

diváka. Ikona ani její autor nejsou považováni za ty, kteří, abychom citovali Blakea, „otevírají oči“ 

diváka. Zda a jak bude změněno divákovo vnímání, navíc není podstatné, důležité je, stejně jako u 

Ignácových  a  jiných  křesťanských  duchovních  cvičení,  setkání  s Bohem.84 Také  křesťanská 

spiritualita tedy ve své praxi, podobně jako Blake, pracuje s obrazy a obrazovými příběhy. Tyto 

obrazy nicméně nemají  být  nástroji  manipulace s divákovým vnímáním, ale  jsou vnímány jako 

pouhé pomůcky a nesmějí být považovány za zdroj spásy. 

82 Ibid., s. 51.
83 Je typické, že právě ignaciánská spiritualita v současnosti používá jako meditační pomůcky při exerciciích filmy, jež 
umožňují modernímu exercitantovi vytvářet dějiště a příběh lehčeji a snáze do něj vstoupit. V tomto bodě si je Ignác 
s Blakem velmi blízký, vždyť Blakeovy práce by se s trochou nadsázky daly nazvat animovanými duchovními 
cvičeními, stejně jako se moderní varianty ignaciánských exercicií nazývají filmovými duchovními cvičeními. Viz např. 
John J. Pungente, Finding God in the dark: taking the spiritual exercises of St. Ignatius to the movies, Boston: Pauline 
Books & Media, 2004. 
84 Dalším takovým používáním obrazového čtení by mohlo být lectio divina, meditativní čtení Písma, jež je standardně 
rozdělováno na čtyři stupně: lectio, mediatio, oratio, kontemplatio. Právě v oblasti mediatio dostává prostor imaginace, 
osobní představy a vzpomínky, které umožňují spojení životní situace čtenáře s příběhem Písma. Viz např. M. MASINI, 
Úvod do „lectio divina“ : teologie, metoda, spiritualita, praxe, přel. Terezie Brichtová, Kostelní Vydří : Karmelitánské 
nakladatelství, 1993. 
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Společný bod, kde se křesťanství a Blakeovo „náboženství Ježíše“ mohou setkat, je tudíž 

možné nalézt kromě rétoriky a používaných biblických aluzí také ve vztahu k vnímavosti, práci 

s vnitřními smysly a používání obrazu v náboženské praxi. Mezi východisky cíli a praxí Blakeova 

„náboženství Ježíše“ a křesťanstvím jsou ovšem, podobně jako tomu bylo při srovnání s biblickým 

proroctvím,  zásadní  rozdíly,  které  zdůrazňuje  nakonec  i  sám Blake,  když  se  vůči  „oficiálnímu 

náboženství“  tak  ostře  vymezuje  (viz  kapitola  1.1.  „Náboženství  Satana“).  Tyto  rozdíly  by 

křesťanství  diagnostikovalo  především  jako  modloslužbu,  magii,  nemorální  vztah  ke  čtenáři  a 

duchovní  obžerství.  To  ovšem  neznamená,  že  by  „náboženství  Ježíše“  nutně  nebylo  součástí 

křesťanské tradice: ve vztahu ke křesťanství by se asi dalo nejlépe popsat jako výrazně heterodoxní 

křesťanská  tradice.  Tímto  označením můžeme  zahrnout  napětí  mezi  křesťanským kontextem a 

výrazně protikřesťanskými motivy v Blakeově náboženství, neboť jen křesťan může být z hlediska 

křesťanského pravým heretikem.

2.3.2. „Náboženství Ježíše“ a západní okultismus a esoterismus

Porovnávat Blakea se světci katolické církve, jak jsem to učinila v předchozí kapitole, není 

tak  přehnané,  jak  by  se  mohlo  na  první  pohled  zdát,  neboť  podobná  úcta  vůči  jeho  osobě  se 

v evropské náboženské tradici skutečně vyskytuje. Nejde však už o tradici křesťanskou, ale o tradici 

okultistickou. William Blake byl totiž roku 1998 oficiálně kanonizován společností zvanou Ecclesia 

Gnostica Catholica.85 EGC je církevní odnoží společenství Ordo Templi Orientis, mezinárodního 

gnostického  bratrstva  propagujícího  zákon  theléma,  nauku  vytvořenou  jedním  z nejznámějších 

okultistů 20. století,  Aleisterem Crowleym (1875-1947). O.T.O. sice disponuje poměrně velkým 

množstvím světců z nejrůznějších náboženských okruhů, William Blake je však jediný,  kdo byl 

aktivně prohlášen za svatého na základě oslavného spisu zakladatele Crowleyho,86 zatímco ostatní 

světci byli jednoduše přejati z ostatních tradic.

Crowley svou náboženskou praxi nazývá rituální magií a prohlašuje, že existuje jen jeden 

etický důvod pro její použití, a totiž dojít sjednocení s Bohem pomocí sjednocení mikrokosmu a 

makrokosmu.  Dosažení  tohoto  cíle  je  však  obtížné,  a  proto  je  také  přípustné  používat  magii 

k rozvinutí svého já či k vytvoření ideálních podmínek pro práci.87 Ve svých Vyznáních pak Crowley 

85 Informace o Ecclesia Gnostica Catholica viz <http://oto-usa.org/egc.html>[26/4/08].
86 Viz sbírka Corwleyho esejů: A. CROWLEY, The Revival of Magick, Thelema Media, 1998 a 
<http://www.hermetic.com/sabazius/gmnotes.htm#Blake> [26/4/08]. Podobně je Blake také někdy zařazován do tradice 
neodruidismu, která ho někdy nazývá přirozeným druidem a případně i arcidruidem, kterým byl údajně v období 1799-
1827 (THE DRUID ORDER, B.C.U.B., The Ancient Druid Order, 1976, 
<http://www.neopagan.net/AODbooklet.html>[26/4/08]). V rámci neodruidismu  nemá ovšem Blake příliš významné 
postavení, neboť se ve svých básních o druidech vyjadřuje značně negativně (viz např. popis k obrazu Ancient Britons 
ve W. BLAKE, Catalogue, s. 524-525).
87 A. CROWLEY, Magick in Theory and Practice, kap. 1, <http://www.hermetic.com/crowley/aba/chap1.html>[26/4/08].
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píše, že O.T.O. dává všem do rukou „neuvěřitelně silnou zbraň k rozvinutí jakékoliv schopnosti, 

kterou budou ve své práci potřebovat.“88 Je-li jedním z cílů O.T.O. rozvíjet své schopnosti a já, je 

jasné, že patronem tohoto směru vývoje bude William Blake. 

Náboženská  praxe  O.T.O.  má  velký  rozsah:  od  sexuálních  rituálů  přes  invokace  až 

k divinacím, avšak jedním z jejích významných stavebních kamenů je práce s obrazy, například 

memorizace  a  vizualizace kabalistického stromu života.  Ta má být  první  a  základní  technikou, 

kterou se adept má naučit.  Podle Crowleyho se strom života musí stát   automatickým pozadím 

adeptova myšlení.89 Jednotlivým sefirám se přiřazují  božstva,  karty  tarotu,  astrologické planety, 

živly atp., přičemž cílem má být prozření.90 Tato Crowleyho technika vizualizace stromu života, do 

něhož se vkládají jednotlivé sefirám, je, zdá se, hermetickou variantou práce s vědomím/pamětí, jež 

bylo původně nazýváno ars memoriae.91 

Cesta k hermetickému uchopení ars memoriae se zřejmě odvíjí od chvíle, kdy se toto antické 

rétorické umění paměti stalo náboženskou praxí. Nejprve se cvičení paměti stalo morální povinností 

napomáhající  k teologickým ctnostem, když  Tomáš Akvinský ve dvanáctém století  ospravedlnil 

užívání této techniky ve svém spisu  De memoria et reminiscentia commentarium.92 Zde popisuje 

umělou  paměť  jako  součást  ctnosti  rozvážnosti  (prudentia),  protože  paměť  věcí  minulých 

napomáhá rozlišování dobra a zla v současnosti i  budoucnosti.  Dominikánský řád, jehož byl sv. 

Tomáš  členem,  se  poté  stává  centrem  rozvíjení  umění  paměti,  kde  se  k němu  pravděpodobně 

dostává  i  mladý  dominikán  Giordano  Bruno  (1548-1600).  Právě  on  ars  memoriae spojuje 

s kabalistickými prvky a přesouvá ho z oblasti teologie do oblasti okultních nauk.93 

Bruno vytvořil komplikovaný systém magických paměťových imagines zodiaku, planet, fází 

měsíce a domů horoskopu spojených s životními obdobími, které poskládal ve vzájemných vztazích 

do  koncentrických  kruhů.  Měl-li  mág  v paměti  celý  tento  systém,  byl  údajně  schopen  nejen 

manipulovat se světem, ale také připodobnit se těmto hvězdám a rozvíjet schopnosti duše a jejích 

vnitřních smyslů a směřovat ke sjednocení na astrální úrovni. Toto sjednocení bylo však pro Bruna 

jen přípravou na „sjednocení s Jedním, které je za veškerým zdáním.“ Jak shrnuje Yatesová, cílem 

88 A. CROWLEY, The Confessions of Alaister Crowley, kap. 72, 
<http://www.hermetic.com/crowley/confess/chapter72.html>[26/4/08].
89 A. CROWLEY, Magick Without Tears, kap. IV <http://www.hermetic.com/crowley/mwt/mwt_04.html>[26/4/08].
90 Viz thelema mystic na www.wikipedia.org.
91 Ars memoriae vytvářelo tzv. umělou paměť na dvou principech: loci a imagines. Locus byl jakýkoliv 

architektonický prostor, který byl rétorovi dostatečně dobře známý, imagines potom obrazy, jež si do těchto prostor 
ukládal. Tyto obrazy byly asociovány pomocí pokud možno co nejneuvěřitelnějších podobností a měly se vtisknout se 
do paměti, jak píše Frances Yatesová, tím, že vyvolají co nejsilnější emoci (YATES, F., Art of Memory, London: 
Pimlico, 1992, s. 11-28).

92 Viz F. YATES, Art of Memory, s. 63–93.
93 Ibid, s. 197-227.
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tohoto systému bylo navrátit se k jednotě, respektive zajistit  magický vzestup duše skrze paměť 

založenou na astrálních imagines.94

Jak u Bruna, tak u jeho následovníka Crowleyho, má tedy práce s obrazy a pamětí vést k 

osvícení či k sjednocení na astrální úrovni. Srovnáme-li tyto jejich techniky s Blakeovou technikou 

rozšiřování vědomí, můžeme nalézt několik paralel: jednak je to dosažení spásy vlastním úsilím 

pomocí obrazů, dále snaha nabídnout tuto cestu co nejširší veřejnosti (zde byl Bruno průkopníkem 

ve zveřejňování svých hermetických návodů). Všichni tito autoři také (na rozdíl např. od sv. Ignáce) 

nabízejí  již vyhotovenou sadu obrazů,  Bruno a Crowley je však jen popisují  a ponechávají  tak 

čtenáři  větší  odstup než Blake. Zásadně se od nich Blake liší  v technice sdělení:  Bruno vytváří 

velmi  komplikovaný  astrologicko-matematický  systém,  Crowley  nabízí  systém  poněkud  méně 

složitý,  Blake však pomocí obrazů nevytváří  systém ale  vypráví příběh.  Souhrnem bychom tak 

mohli  říci,  že  zatímco s křesťanskou tradicí  je Blake v určitém napětí,  tradice hermetická,  s níž 

částečně sdílí jak cíle, tak prostředky k jejich dosažení, adoptovala tohoto autora zcela přirozeně.

2.3.3. „Náboženství Ježíše“ a alternativní spiritualita spojená  s drogovou scénou

Do hermetické tradice byl William Blake ústrojně zařazen jako jeden ze světců, nikoliv však 

jako významná zakladatelská postava. Vyskytuje se ovšem i v evropská náboženská tradice, pro niž 

je Blake skutečně otcem zakladatelem a již tak paradoxně můžeme nazvat oním „náboženstvím 

Ježíše“, které Blake hlásal – jde o alternativní spiritualitu spojenou s drogovou scénou. Základním 

heslem této scény je totiž právě blakeovské „rozšiřování vnímání“, jež by i zde mělo být vlastně 

cestou  ke  spáse  a  spásou  samotnou.  Blake  je  s touto  scénou  standardně  spojován  dodnes,  viz 

například komiks v příloze časopisu Nomádva.95 Jeho postavení v této tradici bych ráda ilustrovala 

na příkladech několika jejích nejvýznamnějších postav.

Teologem této tradice bychom mohli nazvat Aldouse Huxleyho (1894–1963), který popsal 

používání meskalinu ve svém díle Brány vnímání (název je citací Blakeova nejznámějšího výroku: 

„kdyby  člověk  očistil  brány  svého  vnímání…“).  Když  popisuje  své  zkušenosti  s meskalinem 

odvolává se na Blakea96 a přidává těmto svým zkušenostem téměř teologický a spirituální kontext: 

Až do tohoto rána jsem znal kontemplaci jen v její skromné, méně obvyklé formě – jen 
jakési běžné, hloubavé přemýšlení, jako pohroužení se do poesie, malby nebo hudby; jako 
trpělivé  očekávání  inspirace;… jako  cílené  zklidnění  vedoucí  ke  zlomkům „zastřeného 
vědění“. Nyní jsem však poznal kontemplaci i v jejích nadoblačných výškách. Ve výškách, 
avšak ještě ne v její skutečné plnosti. Neboť cesta Marie v sobě zahrnuje i cestu Marty, 

94 Ibid, s. 225.
95 Nomád(v)a 3, studentský časopis Úfaru, vydání 3, letní, 2007, s. 28-29.
96 „Z toho, co jsem už četl o meskalinových zážitcích, jsem nabyl přesvědčení, že mi tato droga umožní na několik 
hodin vstoupit do vnitřního světa, který popisovali Blake či George Russell.“ (A. HUXLEY, Brány vnímání,. Praha: 1996, 
Maťa, Dharmagaia. s. 16.) Huxley zde dále tvrdí, že někteří lidé, jako Blake, mají přirozenou schopnost své vědomí 
rozšířit, avšak ostatním může pomoci k vysvobození právě meskalinová zkušenost.
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kterou pozvedá... Meskalin otevírá cestu Marie, ale zavírá dveře pro cestu Marty. Umožňuje 
přístup ke kontemplaci…97

Huxley se domníval, že meskalinový zážitek je to, „co katoličtí kněží označují jako milost 

zdarma danou…“98 a považoval ho za nejbezpečnější cestu k dosažení rozšířeného vnímání.99 Zde 

se tento moderní proud od Blakeova původního záměru poněkud odchyluje, když objevuje drogy 

jako překvapivou zkratku na cestě  k cílené  čtverné vizi.  Ačkoliv  je  v něm blakeovský moment 

rozvíjení vědomí pomocí umění přítomen (Huxley ho např. považuje za jednu z bran vnímání),100 

drogy přebírají vedoucí roli. 

Huxleym se posléze inspiroval Jim Morrison, který nazval svou hudební skupinu The Doors 

podle jím užitého Blakeova citátu. Morrison taktéž užíval peyotelu (meskalinu) a spolu se svou 

přítelkyní Nico často vyjížděli do pouště, kde ho konzumovali. Nico vypráví: „měli jsme vize jako 

William Blake,  (Jim)  viděl  vize  jako  Blake,  anděly  ve  stromech,  viděl  to  a  já  taky.“101 Když 

Morrison  ve  svých  27  letech  zemřel,  stal  se,  dalo  by  se  říci,  mučedníkem  této  alternativní 

spirituality.

Blakeovo náboženství mělo však i svého proroka - Allena Ginsberga. Je zajímavé, jak se 

Ginsberg vyjadřuje o své iniciaci Blakeovými básněmi, která ho podle jeho vlastních slov přivedla 

k poezii i k náboženskému hledání rozšíření vědomí,102 v rozhovoru pro Paris Review:

I: O co se tedy vlastně jednalo ve Vašem blakeovském zážitku? 

„Takže, právě jsem masturboval a když jsem se udělal, tentokrát s Blakeovou knihou na 
svém klíně, najednou jsem si uvědomil, že ta báseň mluví o mě. A uslyšel jsem v pokoji 
velmi hluboký vážný hlas a hned jsem pochopil, že to je Blakeův hlas. ...Bylo to, jako by 
Bůh měl lidský hlas. Podíval jsem se z okna a najednou se mi zdálo, že vidím do samých 
hloubek vesmíru... To byl ten okamžik, pro který jsem se narodil. Iniciace. Vize vědomí, žil 
jsem  pro  Boha  jako  syn  Boha,  který  mě  miluje  ...  Bylo  to  jako  nadlidské  proroctví, 
proroctví  v tom  smyslu,  jako  by  Blake  proniknul  všechna  tajemství  vesmíru  a  přišel 
s magickou formulí v rytmu a rýmu, která, kdybyste ji slyšeli svým nejvnitřnějším sluchem, 
by vás vynesla mimo vesmír.103

Přímo ke svému povolání proroka pak Ginsberg v tomto rozhovoru říká: 

97 A. HUXLEY, Brány vnímání. Praha: Maťa, Dharmagaia,1996, s. 46-47.
98 Ibid, s. 82.
99 Ibid, s. 86.
100 Ibid, s. 65.
101 R. WITTS, Nico - The Life and Times of an Icon. <http://archives.waiting-forthe-
sun.net/Pages/Players/Women/nico.html> [26/4/08].
102 Jak píše Josef Jařab v doslovu ke Ginsbergově básnické sbárce Slovy a dechem: „On [Blake] to byl, jehož Ginsberg 
jako mladík velmi pilně a vnímavě četl a s nímž pociťoval vnitřní spřízněnost natolik silně, že v průběhu jedné 
psychické vize slyšel Blakeův vlastní výrazný přednes básně „Slunečnice“. Tato halucinační zkušenost údajně otevřela 
Ginsbergovi tajemné dveře do zatím nepoznaného světa vědomí a vesmíru. Předromantický básník přesvědčil 
intelektuálně zrajícího mladého Američana také svými prorockými knihami ... Blakeova poezie byla pro básníka 
hledajícího sebe a vlastní poetiku také inspirujícím příkladem lyriky , která.. současně mluví i zpívá... Na potvrzení 
toho, že v poezii hudbu slyší, později zhudebnil mnohé Blakeovy básně  z Písní nevinnosti a zkušenosti.“ (A. GINSBERG, 
Slovy  a dechem, Praha: Mladá fronta, 2000, s. 138-139).
103 T. CLARK, „Allen Ginsberg: An Interview,“ Paris Review, 10 (Spring 1966), s. 24-29, 
<http://www.theparisreview.com/viewinterview.php/prmMID/4389> [26/4/08]. Tuto svou zkušenost popisuje Ginsberg 
také v básni Žalm IV (A. GINSBERG, Slovy  a dechem, Praha: Mladá fronta, 2000, s. 62).
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Takže v okamžiku, kdy jsem dosáhl uvědomění („realization“), jsem měl jediný problém, 
jak ho bezpečně zjevit a sdělit lidem. Celé ty roky se ho snažím zjevit a udělat to tak, aby se 
dalo hmotně sdělit všem, aniž bych vyděsil je a sebe zároveň ... jak zlomit celou civilizaci, 
zbavit všechny jejich masek.. Prostě šlo o naléhavou mesiášskou věc, chápete. 

I: Takže myslíte, že Vás něco vede, když píšete? 

Někdy,  ale  zcela  jsem byl  ovládán  jen  při  psaní  některých  svých  básní  jako  Kadiš  a 
Kvílení...

I: Výrazem ovládání myslíte smysl básně jako celku?

Ne – myslím tím pocit že jsem samotným prorokem a vládcem vesmíru.104

Dále  v průběhu  rozhovoru  Ginsberg  vysvětluje,  že  součástí  jeho  iniciace  bylo  pochopení,  že 

smyslem jeho života je právě uvědomování si Boha.105 Od té doby podle svých slov bral rozšiřování 

svého  vědomí,  ke  kterému  podle  něj  nejlépe  pomáhají  všechny  druhy  drog,  za  svou  morální 

povinnost, ke které se tehdy zavázal. Při dalších podobných zkušenostech vyvolaných již většinou 

drogami se mu však začal zjevovat ďábel, což ho děsilo, a pokračovat byl ochoten jen kvůli svému 

náboženskému závazku.106 Po „iniciaci Blakem“ se tedy zjevně rozhodl stát jakýmsi náboženským 

specialistou, prorokem jeho náboženství. 

Kromě svého proroka  mělo Blakeovo náboženství  imaginace  i  svého apoštola,  jímž byl 

Timothy  Leary.107 Leary  byl  vzděláním  psycholog,  jenž  chtěl  v šedesátých  letech  v  oblasti 

psychoterapie  prosadit  používání  halucionogenních drog.  Tuto svou snahu odůvodňoval  tím,  že 

drogy umožňují rozšiřování vědomí a mystické zážitky, což může člověku zcela změnit život, a tak 

ho  i  vyléčit.108 Leary proto  vášnivě  usiloval,  jak to  popisuje  ve  svém životopisu on  sám ale  i 

William S. Burroughs, o obrácení celého světa na psychedelické drogy.109 Podařilo se mu svou vizi 

prosadit  na  Harvardu,  kde  vedl  v letech  1959-1963  tzv.  Harvard  Psilocybin  Project,  který  mu 

umožnil  experimentovat  s  velkou  skupinou  studentů,  profesorů,  vězňů  (tzv.  Concord  Prison 

104 Ibid., s. 45-46. Je pozoruhodné, jak zde Ginsberg přejímá Blakeovo pojetí proroka – tedy nikoliv nástroje Božího, 
ale inspirovaného tvůrce a přímo vládce vesmíru.
105 Ibid, s. 27.
106 „Suddenly I felt like faust calling up the devil... Next time it happened.. but it was not blissful but frightening. The 
sky was not a blue hand anymore but like some hand of death coming down  on me. It was almost as if I saw God exept 
that the God was Devil.“ (Ibid, s. 32).
107 Leary se na  Blakea přímo odvolává a tvrdí, že Blake byl jedním z mála tzv. agentů, kteří pochopili, kým  Bůh ve 
skutečnosti je (projektantem esteticko-sexuální hry). Považuje se také za jednoho z těchto „agentů“, a tedy i za 
Blakeova dědice. Learyho navíc spojovalo přátelství s Huxleym, který mu v jeho začátcích pomohl uvědomit si svou 
roli apoštola, viz T. LEARY, Záblesky paměti, Praha: Votobia, 1996, s. 54-55. Leary měl také blízký vztah ke Crowleymu, 
za jehož dědice se považoval (T. LEARY, Hra života, Brno: Books, 1998, s. 88).
108 Ačkoliv začal především s drogami, brzy přibyly, zřejmě pod vlivem Crowleyho,  i „východní“ meditační techniky 
a sexuální magie.
109 V předmluvě k Learyho životopisu Burroughs píše: „Když jsem se v létě 1961 poprvé setkal s Timothym Learym 
v Tangeru, měl už zformulovaný svůj přímočarý a široce založený plán obrácení světa na psychedelické drogy ... 
Navzdory mé původní podrážděné reakci na „dr. Tima“ a jeho šaškárny chtějící spasit svět (neméně skeptický jsem byl 
v té době vůči  svému drahému příteli Allenu Ginsbergovi, který měl podobné ambice) uznal jsem později v příteli 
Timothym opravdového průkopníka lidské evoluce. On nikdy neváhal postavit se všem  v úsilí o uskutečnění svého 
idealistického snu o univerzálním psychedelickém osvícení a na cestě za tímto snem vytrpěl skutečně hodně.“ (T. LEARY, 
Záblesky paměti, s. 10).
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experiment).110 Uvedením  na  akademickou  půdu  a  do  akademické  mluvy  dodal  Leary  této 

spiritualitě přijatelný společenský kontext. Na důvěryhodnosti jí přidal také tím, že se odvolával na 

mnohé své vědecké předchůdce, v čele s Williamem Jamesem, jehož považoval v oblasti vědeckého 

výzkumu drog  vyvolávajících  změny v mozku za  průkopníka,111 a  připojil  výčet  umělců  (např. 

romantiků, Rebelaise, Baudelaira), dalších vědců (např. Freuda) a rozličných náboženských tradic 

užívajících  drogy  pro  rozšíření  vědomí.  Tak  se  tento  nový  náboženský  proud  zařadil  do  dějin 

evropských  i  celosvětových  a  vymanil  se  ze  svých počátků  okraji  společnosti  spojených  spíše 

s Crowleym (který byl taktéž těžce závislý na drogách). 

Tato  třetí  náboženská  tradice  a  její  „teologie“  o  rozšířeném vnímání  jakožto  prostředku 

spasení tedy nejen, že přesně odpovídá Blakeově pojetí, ale dokonce se k němu i hrdě hlásí. Na 

úrovni náboženské praxe nicméně vnáší do Blakeova náboženství drogy, ačkoliv moment rozvíjení 

vědomí pomocí umění je v ní stále také přítomen. 

Shrneme-li naše úvahy o tom, jaký vztah má Blake k  jednotlivým třem tradicím, jež jsme 

z tohoto hlediska zkoumali, můžeme říci, že každá z nich v různé míře nalézá v jeho tvorbě témata, 

s nimiž se ztotožňuje, což je pozoruhodné, neboť navzájem vůči sobě tyto tradice pociťují silné 

antipatie.  Křesťanská  tradice  nachází  s Blakem  určité  společné  body  jako  je  vnímání,  vnitřní 

smysly,  biblický  kontext  a  biblická  obraznost,  s  hermetickou  tradicí  sdílí  Blake  zase  sklon  k 

manipulaci vědomím na základě obrazů za účelem prozření a  rozšíření schopností  a  nakonec s 

tradicí alternativní spirituality ho pojí usilování o rozšiřování vnímání jako druh náboženské praxe i 

její cíl. 

110 Viz ibid, s. 226.
111 Ve svém životopise Leary přímo cituje Jamesovu knihu Will to Believe, kde James doporučuje užívání rajského 
plnynu: „Naléhavě apeluji na ostatní vědce, aby zopakovali tento experiment, který, je-li použitý plyn čistý, trvá 
poměrně krátce a je zcela neškodný. Jeho efekt bude samozřejmě u různých jednotlivců různý... U mne stejně jako u 
všech dalších osob ... byl základní charakteristikou prožitku nesmírně vzrušující pocit metafyzického osvícení. V tomto 
stavu je i ta nejhlubší pravda  zřejmá na první pohled s přesvědčivostí téměř oslepující.“ (Ibid, s. 44).
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3. Interpretace
Druhou  částí  této  práce  je  interpretace  Blakeovy  básně  Kniha  Urizenova  z cyklu  jeho 

Prorockých knih. Tato báseň se dotýká témat, která jsou v Blakeově myšlení klíčová: náboženství, 

vnímání a imaginace, proto by její rozbor mohl více přiblížit charakter „náboženství Ježíše“, jež 

jsem se snažila popsat v předchozích kapitolách. V kapitole III.2. jsem také poukázala na to, že 

Blake oslovuje čtenáře jednak obrazy a jednak příběhem mytické narativní struktury. Interpretace 

této básně je tedy také pokusem o nalezení zmíněné struktury (což nemusí být zcela samozřejmé, 

neboť řada interpretů považuje Blakeovy prorocké básně za chaotické a zcela nestrukturované). 

Jelikož Blakeovy  Prorocké knihy ústrojně spojují  obrazy a  text,  bude se  tato struktura sestávat 

z obou těchto médií.112 

Ve  své  interpretaci  jsem  vycházela  z  teorie  mýtu  z pera  Terence  S.  Turnera.113 Turner 

popisuje mytický příběh jako specifický typ příběhu kombinující dva druhy času:  čas diachronní, 

který  je  nevratný  a  neuspořádaný,  a  vratný  uspořádaný  čas  synchronní.  Synchronní  čas  dále 

popisuje jako bezčasovou strukturu vyznačující se řádem, v němž všechny prvky zaujmou vůči sobě 

jednoznačné postavení a konfliktní vztahy mizí. Pro grafické zachycení vztahu těchto dvou časů v 

Blakeově básni jsem jako model použila krychli,  jejíž horizontální plochy (označované jako X) 

znázorňují postavení prvků a vztahů v synchronním čase, zatímco plochy vertikální zachycují běh 

času  diachronního.  Boční  strany  (U  a  V,  případně  L/S,  které  se  v průběhu  děje  vytvářejí)  tak 

vyjadřují  průběh změn jednotlivých stran konfliktu,  podobně jako by se fotograficky a  textově 

dokumentovalo  vzezření  dvou  zápasníků  od  začátku  zápasu  až  do  jeho  konce.  Přední  stěna 

poskytuje pohled do vnitřního prostoru krychle, kde se mezi stěnami bočními odehrává celý příběh 

jako série dějů a jejich komplementárních negací a případně afirmací. Všechny šipky označující 

jednotlivé činy a události proto vedou z jedné boční strany krychle na druhou. Zadní stěna krychle 

nakonec  zobrazuje  strukturu  diachronního  času,  která  se  podle  Turnera  ukazuje  v sekvenčním 

vzorci. Tento vzorec je (kromě jiného) ustaven dimenzemi, mezi nimiž se příběh odehrává. Jelikož 

se  však  právě  tyto  dimenze  v každé  fázi  Blakeova  příběhu  mění,  reflektuje  zadní  stěna  jejich 

rozložení  (tyto  plochy  jsou  nazvány  Y2,  Y4  a  Y6,  neboť  vznikají  narušením  synchronních 

horizontálních ploch X1, 3 a 5, a mají k nim proto úzký vztah). 

V Knize Urizenově  můžeme identifikovat několik okamžiků, kdy se ustavuje synchronní 

čas. Ty nastávají vždy, když hlavní postava Urizena zemře nebo zmizí (učiní tak třikrát). Z toho 

112 Ke vztahu obrazu a textu u Blakea viz D. BINDMAN (ed.), William Blake: The Complete Illuminated Books, London: 
Thames and Hudson, 2001, s. 405 a N. FRYE, „Poetry and Design in William Blake“, in N. FRYE (ed.), Blake: Collection 
of Critical Essays, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1966, s. 121.
113 T. S. TURNER, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“, in R. SPENCER (ed.), Forms of Symbolic Action, 
Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 27 - 68.
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důvodu  můžeme  báseň  rozdělit  do  tří  fází,  které  se  odvíjejí  vždy  od  okamžiku  narušení 

synchronního řádu až k jeho opětovnému uspořádání novým způsobem. Nejobecnějším modelem, 

ve kterém se tudíž tato interpretace bude pohybovat, jsou tři krychle, jež bychom mohli znázornit 

takto:

              1. fáze    2. fáze      3. fáze 

Kniha 

Urizenova je příběhem konfliktu odehrávajícího se mezi Věčnými, tj. panteonem božských bytostí. 

Jména Věčných jsou v některých případech neologismy popisujícími určitý  rys  postavy,  nemají 

však být alegoriemi, za nimiž bychom mohli hledat jméno známé mytologické postavy.114 Někdy 

jsou možné fonetické a sémantické významy jmen poměrně jasné a obecně známé: Urizen se tak 

například běžně spojuje s „your reason“ a „horizein“ – ohraničovat,115 Ork s kosatkou a pozemskou 

obludou.116 Jméno Los snad naznačuje pád a u ostatních jmen, např. Fuzon, etymologie příliš jasné 

nejsou.  Panteon Věčných vedou čtyři  hlavní  postavy,  tzv.  čtyři  Zoa.117 Jako Zoa se obvykle se 

uvádějí Los a Urthona, Luvah a Ork, Tharmas a Urizen.118 

Děj básně by bylo možné ve zkratce převyprávět takto: V první fázi Urizen nabízí Věčným 

své náboženství, ti ho odmítnou a oddělí ho od sebe. Tím je věčnost rozdělena a Urizen začíná 

tvořit svůj svět: rozděluje čas a prostor, spoutává živly, bojuje s netvory. Svět Věčných se brání 

zatím nepřímo: z pustiny se rodí obludy, jež Urizena mučí, Urizen je spoutáván živly. Zápletka 

vrcholí,  když Urizen předá Věčným desky zákona.  Ve světě věčnosti  se objevují  apokalyptická 

znamení: ohně, mračna krve atp., načež se věčnost roztrhne vedví. Při pohledu na katastrofu, která 

nastala, Urizen v úzkosti prchá, zešílí, zkamení a zemře (Prolog - III,7). 

114 Podobně se o jménech vyjadřuje Gourlay: „Když Blake vytvořil své postavy.... neposkytl nám žádné glosáře, aby 
nám vysvětlil jejich povahu nebo aby nám řekl, co „opravdu“ znamenají, ačkoliv musel předpokládat, že čtenáři budou 
tato jména považovat za matoucí, znepokojivá, legrační nebo příliš komplikovaná. Mnoho Blakeových postav zhruba 
odpovídá  známějším bytostem z různých  mytologií,  ale  tím,  že  je  přejmenoval,  naznačil  Blake,  že  by  s nimi  rád 
pracoval od začátku, znovu a jinak, aniž by mu někdo vysvětloval, kým jsou a co mají znamenat. Člověk by si měl 
vychutnat  lidská dramata, ve kterých se Blakeovy postavy ocitají, před tím, než je odvysvětlí alegorií.“ (A. GOURLAY, „A 
Glossary of Terms, Names and Concepts in Blake“ in  M. EAVES (ed.),  The Cambridge Companion to William Blake, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 280).
115 Ibid., s. 285.
116 Ibid., s. 282.
117 Podle čtyř živých bytostí, které ve Zjevení Janově stojí u trůnu Božího a oslavují Boha volajíce svatý, svatý, svatý 
(Zj 4,6-9).
118 A. GOURLAY, s. 276.
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V druhé fázi Věční vysílají k Urizenovi Lose, aby ho hlídal. Ten ho probouzí z mrtvých, 

během sedmi věků ho spoutává, a Urizen tak získává omezené smysly. Poté, co Urizen v sedmém 

věku umírá, zjišťuje Los, že stejně je spoután i on sám a že již není schopen zahlédnout věčnost. 

Urizenova mrtvola vyvolá v Losovi lítost, jež ho rozdělí, a tak vzniká první žena. Když ji Věční 

spatří, rozhodnou se všechny aktéry souboje oddělit od věčnosti stanem vědy. Los se mezitím ženy, 

Enitharmon, násilím zmocňuje a rodí se první dítě – Ork. Ve chvíli, kdy se toto dítě narodí, dostaví 

Věční stan vědy, jímž Lose definitivně oddělí od věčnosti. Malý Ork spoutává svého otce, který ho 

proto přibije na skálu (III,8 - VII,4).

Ve třetí fázi Ork připoutaný na skále svým nářkem probouzí mrtvé, a tedy znovu i mrtvého 

Urizena. Ten vychází ze svých doupat a rozměřuje svět geometrickými nástroji. Na světě se rodí 

Urizenovo  pokolení.  Když  ho  Urizen  spatří,  pochopí,  že  žádný  z jeho  potomků  není  schopen 

dodržovat jeho zákony a rozhodne se svůj svět opustit. Vnímání Urizenových dětí je spoutáno sítí 

náboženství, zapomínají svůj věčný život a pouze několik z nich nazývá Urizenův svět Egyptem a 

opouští ho stejně jako Urizen (VII,5 - IX,9).

Postavení různých fází děje  v sekvenčním vzorci příběhu není libovolné a má v celkové 

stavbě básně svůj význam. Oproti tomu pořadí jednotlivých obrazů není zcela určující, neboť často 

zdůrazňují momenty, jež se vyskytují v příběhu vícekrát, a proto mohou být součástí více epizod 

zároveň.
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3.1.   Fáze 1
Podle Turnera se synchronní čas vyskytuje  v počáteční fázi  tradičního narativního žánru 

jako je mýtus, pohádka či legenda, než je narušen nějakým činem či událostí. Tak vznikne situace, 

v níž  aktéři  vůči  sobě  rozvinou  nejednoznačné  či  protikladné  vztahy  a  začne  se  odvíjet  čas 

diachronní.119 

3.1.1. Souboje
3.1.1.1.Epizoda 1

K podobné situaci dochází i na počátku Blakeovy básně, v epizodě první, jak ji zachycuje 

text prologu.120 Urizen ruší původní jednotu Věčných (X1) tím, že se jim pokouší nabídnout své 

náboženství (I.A). Tomu se Věční snaží čelit a posílají Urizena do exilu na severu (I.B). Vytváří se 

tak  dvě  dimenze,  mezi  nimiž  se  bude  odehrávat  celý  příběh  (Y2):  strana  Věčných  a  strana 

Urizenova, které proti sobě zaujímají nepřátelské vztahy. 

Svět věčnosti či svět Věčných, jenž byl zřejmě původně jakýmsi rajským stavem, kde žily 

všechny božské bytosti svorně a zem ani smrt dosud neexistovaly,121 je tak rozdělen. Toto rozdělení 

je však dosud  prostupné – Věční pozorují Urizenovy činy a vyhýbají se oblasti, kde působí.122

    X1 U      V 

Y2

     

  U              V

3.1.1.2. Epizoda 2

 Druhá epizoda pojednává o Urizenově tvůrčí  činnosti,  která je v textu vylíčena nejprve 

neutrálně  (ve  verších  I.1-II.3)  a  potom  z jeho  pohledu  (II.4-8).  Poté,  co  je  jeho  náboženství 

odmítnuto, rozhoduje se Urizen přetvořit věčnost na svět, jenž by se jeho zákony řídil. Jeho tvorba 

119 T. S. TURNER, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“, in R. SPENCER (ed.), Forms of Symbolic Action, 
Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 33.
120 Viz Prolog.
121 Viz III, 2.
122 Viz I,5.
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IV.A Urizen sepisuje knihy zákona

III.A  Urizen spoutává živly

II.A Urizen rozměřuje čas a prostor

však zřejmě nemá být jakousi pomstou - Urizen tvrdí, že chce pouze všem darovat „radost bez 

bolu“ a „pevnost bez chvění“.123 

Urizen tvoří několika hlavními způsoby: rozměřuje prostor a čas, které tak uvádí do věčnosti 

(II.A),124 spoutává živly (III.A)125 a sepisuje knihy zákona (IV.A).126 Psaní těchto knih zachycuje 

obraz B1, jehož podrobnému rozboru se budu věnovat níže. Jeho tvorba však není nijak poklidná: 

Urizen musí bojovat s bytostmi svého světa,127 s „obludami hříchu“128 a s živly.129 Tyto souboje, ať 

už jsou vnitřní či vnější, ukazují, že zásadním účelem Urizenovy tvorby je ovládat – sebe i ostatní. 

Když tvoří, usiluje Urizen především o to, aby měl pod kontrolou nejen svůj vnitřní svět a svět, jenž 

ho bezprostředně obklopuje, ale i vnitřní a vnější svět ostatních Věčných.130

 

U   V

B1

Kromě roviny vnitřní a vnější lze projevy Urizenovy činnosti rozdělit na přímé a nepřímé. 

Přímá tvorba: rozměřování, spoutávání a psaní, má totiž nezamýšlené ale zato katastrofické nepřímé 

následky jak pro svět, tak pro Urizena samotného. Když totiž rozměřuje čas a prostor, objevují se ve 

světě děsivé změny131 a z pustin povstávají obludy (II.B), jež ho napadají.132 Z poněkud ironického 

doplnění obrazu B10,133 se dále dozvídáme, že se Urizen zřejmě topí, spíše než aby spoutal živly, 

123 II,4.
124 I,2.
125 II,5. 
126 II, 6.
127 I,3.
128 II,6.
129 I,3.
130 Vzhledem k tomu, že pro Blakea jsou svět a vědomí propojené a vzájemně na sobě závislé, tyto dvě představy se 
vzájemně nevylučují (viz kapitola 1.2).
131 I,2.
132 I,3. Jelikož může jít, jak naznačuje odstavec II,6., o obludy hříchu, je možné si je představit jako postrach vnějšího i 
vnitřního světa, a využít tak obou významů slovesa napadat.
133 List B10 je poněkud vzdálen od právě popisovaného příběhu, který se odehrává na listech B2-B6. Tato kresba je 
však samostatná, neboť se na ní nevyskytuje žádný text, a proto je výrazně pohyblivější: v ostatních kopiích je zařazena 
jako 5., 6., 7. a 11. list. Viz www.blakearchive.org. 
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II.B. Urizen je napadán obludami

jak tvrdí (III.B).134 A konečně na obrazu B1 vidíme, že při psaní knih nad Urizenem ční desky 

připomínající desky náhrobní. Navíc ho zde obrůstá vrba tak, že není jasné, jestli se sám dokáže 

zvednout. Je tedy možné, že byl během psaní svých knih spoután a byl nad něj umístěn náhrobní 

kámen, aniž by o tom věděl (IV.B).135 

U                                                                                                    V

          B10

          B1

Tyto  nepřímé  následky  Urizenova  tvoření  bychom  mohli  také  nazvat  protireakcí  světa 

Věčných, kteří se ho snaží odstranit,  když se ukazuje, že exil  není bezpečným řešením. Zde se 

rýsuje základní dynamický princip interakce dvou dimenzí, jenž lze na základě Turnerovy teorie 

narativní  struktury  vyjádřit  takto:  dojde-li  k jakémukoliv  negativnímu  zásahu  do  dané  situace, 

následuje komplementární protireakce, která původní děj neguje.136 Urizen tedy sice svět spoutává, 

sám je však také spoután. 

Urizenovo konání se tedy projevuje vně i uvnitř, přímo i nepřímo. Nepřímou činností, či 

protireakcí Věčných, je napadení, topení a spoutávání Urizena, zatímco přímou Urizenovou činností 

je  vyměřování,  spoutávání  a  psaní  knih.  Tyto  tři  druhy tvořivého projevu však  nemají  stejnou 

důležitost. Epizoda druhá (a dalo by se říci, že i celá první fáze) totiž vrcholí předáním knih zákona. 

Obraz B1, na němž tyto knihy vidíme, je navíc titulní stranou a jako titulní strana může shrnovat a 

charakterizovat celou Urizenovu činnost. Mohli bychom proto říci, že tento obraz nejen zachycuje 

jednu  z Urizenových  činností  (IV.A),  ale  že  je  také  podkladem  a  shrnutím  všech  konfliktů 

probíhajících ve fázi 1, a tak i vlastně obrazovým zachycením struktury diachronního času, jak jsem 

ji zachytila v diagramu Y2 na s. 28.

134 II,5.
135 V básni Ahania, kde Blake vypráví o jiných aspektech stvoření světa, se přímo tvrdí, že Urizen byl spoután vrbou, 
která nad ním ční. Viz W. BLAKE, The Book of Ahania, s. 86-7.
136 Viz T.S.TURNER, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“, s. 62.
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U V

I.A

                                     I.B

II.A

        II.B

III.A

        III.B

IV.A 

        IV.B

V.A                        

                                         V.B

                            

Rozbor Urizenovy činnosti na příkladu obrazu B1

Nyní se pokusím rozebrat, jakým způsobem obraz B1 Urizenovu činnost vystihuje. Vidíme 

na něm knihu, na které Urizen sedí, knihu, do níž zapisuje, a nakonec desky (které také mohou 

připomínat knihu), jež se nacházejí za jeho zády. Tyto desky nápadně připomínají desky zákona a 

vzhledem k tomu, že zobrazování Urizena připomíná křesťanské zobrazování Boha Otce, Blake je 

zřejmě užívá, aby zdůraznil tento rys jeho postavy.137 Podobnost desek s náhrobními kameny může 

jednak  předznamenávat  blížící  se  Urizenovu  smrt,  jednak  poukazovat  na  smrt  jako  na  jeden 

z typických rysů jeho tvoření (viz dále). 

Stejně jako nevíme, zda Urizen stvořil desky, jež má za zády (nebo zda o nich vůbec ví), 

nevíme ani, jestli je autorem knihy, na které sedí. Mohli bychom ji tedy také považovat za knihu 

zachycující  svět  věčnosti,  jež  zde  byla  již  před  jeho  příchodem.  Postava  Urizena  vertikálně 

propojuje tuto knihu věčnosti s deskami zákona, což by bylo možné interpretovat tak, že v sobě 

spojuje svět věčnosti s deskami zákona/náhrobními kameny. Tuto syntézu by pak mohla zachycovat 

kniha, jíž Urizen píše. Mohli bychom na ni proto pohlížet jako na symbol (či jako synekdochu) 

Urizenova nového světa. To by vysvětlovalo, proč druhá epizoda, jež popisuje Urizenovo tvoření, 

kulminuje, když Urizen dopíše svou knihu: chvíle dopsání knihy je totiž chvílí stvoření světa.

O charakteru Urizenova tvoření také vypovídá pozice, jíž zaujímá. Urizen sedí na knize (a 

mohli bychom říci i světě) věčnosti a má zavřené oči, i kdyby se však díval dolů, ve své pozici by 

do knihy věčnosti  stejně vidět nemohl. Zdá se tedy,  že se ve své tvorbě světem věčnosti  příliš 

neinspiruje  -  spíše  se  ho  snaží  „zasednout“  a  nahradit  výpisky  z  vnitřního  světa,  do  něhož  je 

ponořen. 

137 Blake v souvislosti s Urizenovými knihami někdy používá plurál, jindy singulár.
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V.A Urizen vydává knihy, 
svět věčnosti je zničen

Na základě  tohoto  obrazu  bychom proto  Urizenovu tvůrčí  činnost  mohli  definovat  jako 

snahu ovládnout původní svět věčnosti tím, že ho přepíše, a tak ho podřídí svým zákonům svého 

vlastního vnitřního světa. Tato charakteristika vystihuje i  další  druhy Urizenovy tvůrčí činnosti: 

když se svět věčnosti snaží změřit, snaží se dát existující matérii své míry, a když chce spoutat živly, 

snaží se opět způsobit, aby svět věčnosti podléhal jeho řádu. 

3.1.1.3. Epizoda 3

Třetí  epizoda popisuje reakci  světa Věčných na Urizenův svět (III,1-8).  Jejím výchozím 

bodem je okamžik, kdy Urizen předává své knihy, a tak i svět (V.A, zachyceno na obrazu B6). Stojí 

za povšimnutí, že nyní již knihy nenabízí, jako tomu bylo na začátku v případě jeho náboženství, 

ale  pouze  vydává,  neboť  vzniklý  svět  již  nelze  odmítnout.  Při  předávání  Urizen  promlouvá 

k Věčným, jež svolal zvuk polnice,138 shrnuje strasti předchozího stvoření a vyzývá je k přijetí jeho 

nového řádu (II,4-8). Jeho projev je tedy rekapitulací epizody druhé a pro třetí epizodu z něj bude 

podstatná jen část II,8.

                          U V          B6         

Na  konci  svého  projevu  (II,8)  Urizen  prohlašuje,  že  zákony,  které  dává  Věčným,  jsou 

zákony lásky a míru. Zřejmě si tedy myslí, že řád, který věčnosti dává, může přinést jen dobro. 

Tento  názor  Blake  dozajista  nesdílí,  neboť  jedním  z hlavních  rysů  „náboženství  Ježíše“  je 

překračování  a rušení veškerých zákonů. Z tohoto důvodu jsou pro Blakea spojení  jako „zákon 

lásky“ podobně negativní jako smrt lásky.

Urizen dále Věčným oznamuje, že od nynějška má být jen „jeden zákon, jeden příkaz a 

jeden  bůh.“139 Také  tento  výrok  by  mohl  být  interpretován  pozitivně,  např.  jako  zavedení 

monoteismu. Avšak v Blakeově myšlení asociuje vláda jednoho zákona vládu jednoho vidění, které 

je projevem „světa růstu“, tj. nejnižšího padlého světa, čili pekla. Urizen je později jako jeho vládce 

ztotožněn se Satanem a v dalších verších ho Blake nazývá temným démonem.140 

Poté, co Urizen vydá své knihy, je svět naprosto zničen, věčnost se roztrhne a objevuje se 

množství  apokalyptických  znamení.  Urizena  však  spíše  nakonec  zlomí  (V.B.)  pohled  na  jeho 

stvoření.141 Čekal zřejmě upřímně, že přinesl světu „radost bez bolu“142 a „pevnost bez chvění,“143 a 

138 II,2. Polnice, jíž Urizen svolává Věčné, aby jim předal knihy zákona, odkazuje na několik biblických zdrojů: jednak 
na text Zjevení, kdy se po zaznění sedmé polnice otevírá Boží chrám na nebesích  a je v něm vidět schránu smlouvy, (Zj 
11,19), jednak na Exodus, kdy Mojžíš vystupuje na horu Sinaj, aby rozmlouval s Hospodinem za zvuku polnice a 
obdržel desatero (Ex 19,19).
139 Ibid.
140 III,9.
141 III,4-6.
142 II,4.
143 Ibid.
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V.B Stav světa Urizena zlomí – 
Urizen je zabit

vzniklá apokalypsa je proto pro něj tak děsivá, že se nejprve pokusí prchnout a nakonec zešílí a 

umírá. Urizenovou smtí končí třetí epizoda a s ní i první fáze.

                    U V

3.1.2. Tváře (U+V)
Během souboje Věčných s Urizenem se postupně mění  jak tvář světa  Věčných,  tak tvář 

Urizenova, než tedy přikročíme k interpretaci další fáze, chtěla bych tento vývoj popsat. Jak jsem 

již řekla v úvodu, změny stavu jednotlivých dimenzí (jejichž strukturu zachycuje zadní stěna) budou 

zachycovat boční stěny krychle (strana U a V, viz s. 26). Mohli bychom tedy říci, že doposud jsme 

popsali vrchní a zadní stěnu krychle a obsah této krychle, nyní doplníme ještě popis stěn bočních a 

interpretaci první fáze uzavřeme popisem stěny spodní. Děj fáze 1 jsem rozdělila do tří epizod, a 

proto i na boční stěně zachytím tři proměny Urizenovy tváře a tváře Věčných. 

3.1.2.1. Urizenovy tváře 

První tvář (U1)

Stav Urizena po jeho oddělení od věčnosti (U1) je zaznamenán v textu prologu, v úvodu 

básně  (I,1)  a  v  promluvě  při  předávání  knih  (II,4).  Všechny  tyto  úryvky  dále  rozvíjí  motiv 

Urizenovy odloučenosti. Dozvídáme se, že sídlí v samotě, Věční ho neznají, protože je skryt, nebo 

se mu vyhýbají, neboť je odpuzuje jeho prázdnota.144 Ta je vnímána jako odporná zřejmě proto, že 

je opakem plnosti bytí, jež charakterizuje věčnost.145 Kromě prázdnoty je dalším povahovým rysem, 

který  přispívá  k Urizenově  izolaci,  jeho  uzavřenost  do  sebe.  Tuto  vnitřní  i  vnější  uzavřenost 

ilustruje opět obraz B1, kde je Urizen schoulen pod vrbou a výraz jeho obličeje vypovídá o tom, že 

je  obrácen  dovnitř  spíše  než  ven.  Urizen  je  nakonec,  ačkoliv  tvoří  celý  svět,  popisován  jako 

neplodný. Tato neplodnost naznačuje charakter jeho tvoření – netvoří totiž nový svět, ale pouze 

deformuje věčnost, a tak spíše ničí, než aby plodil.

         B1

144 I,1.
145 V,5.
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U1
Odloučenost (oddělený/skrytý/neznámý)
Prázdnota 
Uzavřenost (B1)
Neplodnost         

 



U2
Oddělenost
Temná a hluboká prázdnota
Větší uzavřenost (B9)
Vnitřní zmatek (B9)

Druhá tvář (U2)

V průběhu své tvorby se Urizen proměňuje. Tyto změny (U2) jsou zachyceny v kapitolách 

I,2-6 a v jeho promluvě (II,5-6). Zatímco některé rysy jeho povahy se dále prohlubují, objevují se i 

nové tendence. Urizen tvoří stále skryt, neznám,146a tedy oddělený, a ponořen v prázdnotě, ta je 

však  popisována  jako  temná,  divoká  a  hluboká,147 čímž  je  zdůrazněn  její  negativní  charakter. 

Urizenova uzavřenost se v průběhu jeho tvůrčí činnosti zdá také stupňovat, protože nyní je již líčen 

jako „sám sebe pozorující stín“, který se ve své činnosti „němě točí“ – dá se předpokládat, že kolem 

sebe.148 Novým  prvkem  je  však  skutečnost,  že  ho  začínají  sžírat  vnitřní  boje  s  „obludami 

zplozenými hříchem“.149 Tak se nachází ve stále větším vnitřním zmatku, který je následkem jeho 

uzavřenosti,  Blake  ho  proto  trefně  nazývá zkamenělým chaosem.150 Postavu,  která  přechází  do 

kamene a stává se jeho součástí, zobrazuje Blake na listech  B9 a B15 (viz níže).

                        

Třetí tvář (U3)

Když  Urizen  dokončí  stvoření  a  dá  Věčným  svůj  svět  (III,6-7),  prochází  dalším  vnitřním 

vývojem. Namísto hříchů je nyní stravován žhoucími ohni a úzkostí – jeho vnitřní zmatek tedy 

zřejmě narůstá. Urizen pociťuje úzkost a snaží se uniknout, prchá proto do skal, kde si chce vykopat 

úkryt. Během toho jeho vnitřní chaos dosahuje nejvyššího stupně, Urizen zešílí a posléze zemře.151 

Jeho úprk zachycuje obraz B9, kde ho vidíme jako by vrůstat do skal, což by bylo lze interpretovat 

tak, že se uzavřel tolik, až zkameněl.152 Urizenovu kamennou ztuhlost ilustruje taktéž obraz B15, 

kde  jeho  obličej  vidíme  ještě  staženější  než  na  obrazu  B1.  Urizen  je  zde  navíc  sevřen  nejen 

stromem, jako na B1, ale skalami.153 Poslední změny jeho stavu jsou tak především rozvinutím 

povahových  rysů,  jejichž  zárodky  se  objevily  již  v předchozích  epizodách.  Uzavření  a  vnitřní 

zmatek zde vystupují v Urizenově povaze do popředí.

146 I,2.
147 II,5.
148 I,4.
149 I,6. Viz také reakce světa Věčných II.B.
150 I,5.
151 III,6.
152 IV (b), 1.
153 B15 se, podobně jako B10, nachází poměrně daleko od popisované epizody, v jiných verzích je však na listu 8 či 
11, (ale také 4 nebo 23). Obrazy, na kterých není text, jsou méně vázané a jejich různorodé umístění naznačuje, že 
vyjadřují koncepty, které prochází celou básní, a jsou tak relevantními komentáři k více epizodám zároveň.
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U3
Naprostý vnitřní zmatek – úzkost, šílenství a 
sebevražda 
Úplná uzavřenost – zkamenělost, smrt (B15)

V1
Svět Věčných je rozdělen 
Harmonie božských bytostí narušena

                   B9

B15

3.1.2.2. Tváře věčnosti

První tvář (V1)

Také svět Věčných se samozřejmě v průběhu fáze 1 mění. Jeho stav po vyhnání Urizena, 

který by odpovídal epizodě první, není v básni vylíčen - autor pravděpodobně nemyslel na to, aby 

se celá báseň dala bez jediné odchylky zachytit soustavou krychlí, což mu nesmíme mít za zlé. 

Nezbývá nám tedy než podotknout, že největší změnou v první epizodě je pro svět Věčných právě 

skutečnost, že je rozdělen a že jeden z členů panteonu božských bytostí narušuje jeho harmonii – 

Věční se mu musí vyhýbat, protože je odpudivě prázdný.154 

Druhá tvář (V2)

V druhé epizodě je tvář světa Věčných hluboce přetvořena, jak se dozvídáme především 

z textů I, 2-3,6 a II, 1,5-6. Zatímco Urizen tvoří svět, na věčnosti se objevují neblahá znamení. Je 

bičována vichry rozvratu,155 táhne jí chmurný šik hromů, obloha je plná bouřných, sněhových a 

dokonce i krvavých mraků,156 vypukají požáry,157 rozpíná se temnota158 a vším proniká křik hrůzy.159 

V pustinách se rodí divá zvěř a hadi, se kterými bojuje Urizen.160 Tento stav je od původní harmonie 

velmi daleko, přesto je jen předzvěstí nadcházející krize. 

154 I,5 a I,1.
155 I,2.
156 I,6 a II,2.
157 I,3.
158 II,3.
159 I,6.
160 I,3. Jestliže v případě popisu změn v Urizenovi jsem zdůraznila vnitřní rovinu čtení při interpretaci těchto bytostí, 
zde naopak ponechávám hlavně rovinu vnější. 
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V2
Bouře, vichry
Požáry, krvavá mračna 
Temnota 
Hrůza



Třetí tvář (V3)

Třetí epizoda líčí reakci světa Věčných na vznikající Urizenův svět. Zdroji informací o jejich 

stavu   jsou  odstavce  III,  1-5.  Jak  napovídala  znamení  předcházející  předávání  knih,  nastává 

katastrofa  apokalyptických  rozměrů.  Podobně  jako  v případě  Urizena  můžeme  říci,  že  stav 

popisovaný ve třetí epizodě je z větší části dalším rozvinutím jevů, které se objevovaly již dříve. 

Hlavní  událostí  v této  epizodě  je  roztržení  věčnosti.  Ta  je  samozřejmě rozdělena  již  od 

chvíle, kdy byl Urizen vyhnán, nyní ale jako by praskliny, které toto oddělení způsobilo, definitivně 

pukly - tendence patrná v příběhu již od počátku zde vrcholí. Věčnost se trhá „s hrozným třeskem“, 

„rozevírá se doširoka“ a „v moři prázdnoty“ za ní zůstávají jen „trosky života“.161 Toto roztržení 

bychom mohli interpretovat tak, že (byť trochu poškozená) harmonie ráje byla nahrazena nebem a 

peklem. Zmíněný vývoj ilustrují hned dva obrazy – B14 a B5. Na obou vidíme postavy rozdělující 

nebesa, která jsou zřejmě metaforou rozdělované věčnosti. 

Blake se  dále soustřeďuje na popis vznikajícího pekla  – Urizenova světa,  kterým se lijí 

přívaly krve, žluči, víry sírného dýmu a ohňů a v němž jsou všechny bytosti zasaženy smrtelnými 

hříchy.162 Krvavé  mraky,  jež  se  objevily  v epizodě  druhé,  tak  spustily  déšť,  z místních  požárů 

předchozí epizody se staly proudy ohňů – opět zde pozorujeme určitou gradaci.

Z ohňů, které se řinou světem Věčných, nevychází žádné světlo - jde o ohně temnoty,163 

která byla v druhé epizodě také zmiňována. Obraz B4, na kterém můžeme vidět schoulenou postavu 

uvězněnou za černými plameny, tudíž zřejmě popisuje stav obyvatel Urizenova světa stejně jako 

obraz B7, na němž vidíme pád bytostí obtočených hady, které jsou obklopeny plameny. Vzhledem 

k tomu, že jsme doposud nebyli svědky stvoření žádných lidských bytostí, může jít buď o Věčné 

uvězněné  v Urizenově  světě  nebo  budoucí  obyvatele  tohoto  světa.  Neměli  bychom  ovšem 

zapomenout, že kdykoliv Blake líčí svět, líčí také stav vědomí, jež tento svět vnímá. Proto bytostmi, 

které jsou zde zobrazeny, mohou být všichni, kteří disponují Urizenovým „jedním viděním.“

Mnohé  z  popsaných  skutečností  –  prázdnota,  temnota  a  hříchy  -  byly  původně  rysy 

Urizenovy povahy.164 Proto bychom mohli říci, v souladu se dříve navrženým chápáním Urizenova 

tvoření, že Urizenův svět vzniká expanzí vnitřního světa tvůrce do světa věčnosti.165 Urizenovi se 

tak nakonec daří věčnost spoutat, následkem tohoto spoutání je potom její roztržení. Ač se tyto dva 

pohyby: spoutávání a trhání zdají být protichůdné, v Blakeově myšlení jsou úzce spojené a vytvářejí 

určitý  hermeneutický  kruh,  který  je  paralelní  dvěma základním pohybům,  jež  jsme  pozorovali 

161 III,3.
162 III,2.
163 III,5.
164 Viz U1-U3.
165 Viz s. 31-32.
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v Urizenově tváři: růstu chaosu a s ním spojeného uzavírání se. Jinými slovy, pro Blakea platí, čím 

větší spoutání, tím větší roztržení neboli čím větší uzavření, tím větší chaos.

B5

B14

                    B7

         B4

 

3.1.3. Urizenův svět (X3)
Nyní jsme popsali  průběh konfliktů, jež vedly ke smrti  Urizena a světa věčnosti,  a také 

způsob, kterým se tyto boje podepsaly na tváři světa i Urizena samotného. Centrem příběhu však 

nejsou ani Věční ani Urizen sám, nýbrž svět, který se postupně rodí v jejich souboji. Ten vzniká 

právě ve chvíli, kdy je věčnost definitivně roztržena, a to proto, že se může osamostatnit pouze když 

je zcela odtržen od věčnosti. Další „podmínkou“ jeho vzniku je, zdá se, Urizenova smrt. Blake totiž 

zmiňuje vznik Urizenova světa v přímé souvislosti s jeho zešílením a zkameněním. Tento svět je 

podle něj krytem, který kolem sebe Urizen buduje, když umírá.166 Můžeme si tak Urizenův svět 

představit,  jako  by  vyrůstal  kolem zkamenělého zešílivšího  Urizena,  který  je  tak  jeho  mrtvým 

srdcem a základem, a zároveň z roztržené věčnosti.

Blake zdůrazňuje dvě charakteristiky Urizenova světa. Za prvé jeho naprostou uzavřenost, 

která se vyznačuje pohledem upřeným na a do sebe. V souvislosti s tím nazývá Blake takovýto svět 

„krytem širým zkamenělým“.167 Za druhé mluví o jeho odloučenosti od věčnosti, když tento svět 

nazývá „temnou odloučeností,  od níž věčnost stojí daleko.“168 Proces postupného uzavírání se a 

tuhnutí v kámen, jež vrcholilo smrtí, byl jednou z nejvýraznějších vlastností tvůrce tohoto světa, jak 

jsme  ji  mohli  pozorovat  při  popisu  U1-3.  Odloučenost  od  věčnosti  byla  potom  jednak 

charakteristikou  Urizena  samotného,  především však  byla  průvodním jevem roztržení  věčnosti, 

jehož vyvrcholení jsem popsala ve V3: věčnost se trhá „s hrozným třeskem“, „rozevírá se doširoka“ 

a  „v moři  prázdnoty“  za  ní  zůstávají  jen  „trosky  života“.169 Urizenův  svět  je  tak  právě  těmi 

„troskami života,“ které zbývají po onom hrozivém roztržení. Jestliže stav X1 zachycoval věčnost 

166 III,7.
167 Ibid.
168 Ibid.
169 III,3.
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V3

Definitivní roztržení věčnosti (B14,B5)
Proudy ohňů temnoty (B4) a krve (B7)
Prázdnota 
Hříchy (B7)



nerozdělenou  a  Y2  potom rozdělenou  leč  stále  ještě  prostupnou,  je  X3  stavem neprostupného 

oddělení dvou světů: Urizenova a světa Věčných. Urizenův svět Blake v tomto odstavci (III,7) dále 

nazývá hned dvakrát jako „černou kouli“ a připomíná tak rys temnoty, jež doprovázel proměny 

Urizena a zároveň i měnící se tváře věčnosti, jak jsme je pozorovali výše (U2: temná, divoká a 

hluboká  prázdnota,170 V2:  rozpínající  se  temnota171 a  V3:  ohně  temnoty172).  Koule  navíc  opět 

asociuje onu hermetickou uzavřenost, jež charakterizuje Urizenův svět. Tuto černou kouli nazývá 

Blake také lidským srdcem,173 čímž opět připomíná dvojí rovinu svého vnímání Urizenova světa 

nejen jako světa vnějšího ale jako „světa růstu“ a světa „jednoho vidění“, tj. stavu vnímání člověka. 

Touto druhou rovinou se budeme více zabývat ve fázi 2.

   X3

         Urizenův svět    svět Věčných

         B15

Podle Turnera představuje synchronní struktura příběhu ideální formy a kategorie dané kultury.174 

V případě  BU jde o jednu z kategorií kosmologie a antropologie „náboženství Ježíše“, kterou je 

„svět  růstu“  či  „jednoho  vidění“.  Tento  svět  Blake  primárně  charakterizuje  jako  nepropustně 

uzavřený, zcela oddělený od věčnosti a temný. Zároveň, vzhledem k tomu, že je úzce provázán 

s osobou Urizena (je totiž expanzí jeho vnitřního světa) na něj můžeme vztáhnout i všechny další 

dosud  popsané  charakteristiky  této  postavy,  a  to  prázdnotu,  neplodnost  a  naprostý  zmatek 

povstávající z hříchů a projevující se úzkostí a šílenstvím. Také jevy nově se objevující ve světě 

věčnosti jako bouře, vichry, požáry, ohně, krev, hrůza a smrtelné hříchy jsou součástí tohoto právě 

vzniklého světa. Jeho úplnější popis by tedy vypadal takto:

170 II,5.
171 II,3.
172 III,5.
173 III,7.
174 Viz Turner, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“, s. 35.
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X3: Věčnost rozdělená na Urizenův 
svět a část původního světa Věčných

Urizenův svět je:
uzavřený 
zcela oddělený od věčnosti
temný
zároveň vnější (peklo, „svět růstu“) i 
vnitřní skutečností („jedno vidění“)



 

Dalším typickým rysem synchronního času je podle Turnera skutečnost, že se vyznačuje 

řádem, v němž všechny prvky zaujmou vůči sobě jednoznačné postavení a konfliktní vztahy mizí.175 

K tomu dochází i na konci fáze první: konfliktní vztahy na konci mizí, když Urizen umírá a Věční 

se stahují ze scény - dalo by se říci, že odcházejí do exilu. Obě strany tak zde vůči sobě zaujímají 

jednoznačné postavení, když se od sebe definitivně oddělí. 

175 Ibid, s. 33.
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zmítaný bouřemi, vichry, požáry, ohni temnoty a krve, hrůzou a hříchy



3.2.     Fáze 2
Jelikož  se  ale  nyní  ustanovuje  řád  či  rovnováha  pro  Blakeovu  představu  zřejmě 

neuspokojivá, rozběhne se druhá fáze příběhu, která se bude pokoušet řešit dilema vztahu světa 

věčnosti  a  světa  Urizenova  jinými  způsoby,  událostmi  a  typy  vztahů,  jimiž  se  podle  Turnera 

jednotlivé fáze od sebe odlišují.176  

Los

Celý příběh se tak začíná odehrávat znovu. Text básně popisuje, jak mrtvý Urizen spí, načež 

se na scéně objevuje Los. Než budeme příběh sledovat dál, pozastavme se na chvíli u této nové 

postavy. Ačkoliv se o Losovi dozvídáme poprvé až na listu B6, je od začátku na straně Věčných, 

protože  je  jedním  ze  čtyř  Zoa,  hlavních  božských  bytostí.  Los  je  jednou  z nejvýznamnějších 

Blakeových  postav  a  Alexander  Gourlay  ho  ve  svém  glosáři  představuje  nejen  jako  jednoho 

z Věčných, ale také jako představitele imaginace, jehož prací jakožto kováře je tvořit poezii.177 Je-li 

Los pro Blakea představitelem imaginace, jenž bývá také nazýván „Věčným prorokem“,178 bude 

bojovat na správné straně „náboženství Ježíše“ proti Urizenově „náboženství Satana“. Čtenáře by 

tak měl čekat velkolepý souboj dobra a zla. Los ovšem v Blakeově poezii také personifikuje čas,179 

což vůči Urizenovi vytváří poněkud dvojaký vztah: jednak je jako jedna ze čtyř Zoa Urizenovým 

bratrem a jsou si  tedy rovni,  jednak je časem, který Urizen rozměřil,  a v tomto smyslu je Los 

Urizenovi již od začátku podřízen. 

3.2.1. Souboje
3.2.1.1. Epizoda 1

Ve fázi  1 nabídl  Urizen své náboženství Věčným, kteří  ho proto od sebe oddělili,  a  tak 

rozdělili sami sebe. Nyní to již není jen Urizen ale svět Urizenova náboženství, jenž se objevuje 

definitivně  oddělený  od  věčnosti,  který  způsobuje  další  rozdělení  Věčných  (I.A).  Věční  totiž 

oddělují  od sebe Lose, aby strážil „černou kouli“ Urizenova světa.180 Ocitáme se tedy na velmi 

podobném  začátku  příběhu,  Blake  se  však  pokusí  nabídnout  jiný  způsob  řešení  vztahu  světa 

věčnosti a světa Urizenova, než tomu bylo v první epizodě první fáze, kdy Věční bojovali proti 

Urizenovi jen nepřímo snažíce se mu vyhnout tím, že ho poslali do exilu. Tentokrát vysílají Lose 

(zobrazeného zřejmě na B18) jako prostředníka mezi Věčnými a Urizenem, který má Urizena hlídat 

a bojovat s ním tváří v tvář (I.B). Los tedy přichází k Urizenovi, probouzí ho ze spánku smrti, a 

176 Ibid.
177 A. GOURLAY, „A Glossary of Terms, Names and Concepts in Blake“ in M. EAVES (ed.), The Cambridge Companion 
to William Blake, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 278.
178 Například v The Song of Los: „I will sing you a song of Los, the Eternal Prophet.“ in: W. BLAKE , The Song of Los, 
A3.
179 W. BLAKE, Milton, s. 121.
180 III,8.
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I.A Objevuje se 
Urizenův svět

zahajuje tak znovu běh diachronního děje příběhu.181 Dimenzemi, mezi kterými se nyní bude příběh 

odehrávat, tak teď bude Urizen kontra Los. 

    U       V U V

B15
                     I.B Věční vysílají           L

                     Lose (L)

B18
X3       Y4

3.2.1.2. Epizoda 2 - spoutávání

V první fázi byl hlavním aktérem Urizen, jehož tvorba byla v textu popisována jako psaní 

knih, vyměřování času a spoutávání živlů, v druhé fázi je výrazněji popsána tvůrčí činnost Losova, 

vyjdu tedy nyní z popisu jeho činnosti. Poté, co Los Urizena probudí, začne pro něj ihned kovat 

pouta, pomocí nichž označuje léta, hodiny a dny (II.B) - jsou mu tedy kromě pomůcky ke spoutání 

Urizena i pomůckou při rozdělování času.182 Jeho tvorba tak překvapivě, vzhledem k tomu, že má 

zosobňovat imaginaci, spočívá pouze ve spoutávání, čímž se vlastně připodobňuje spoutávanému 

Urizenovi. Věční tak skrze Lose pokračují ve strategii, kterou zvolili již ve fázi první.

Stejně jako Urizenovo tvoření ve fázi 1, také Losovo tvoření je třeba rozdělit na přímé a 

nepřímé.  Kromě vytváření  řetězů  se  totiž  odehrávají  „neblahé  změny“.183  Těmito  změnami  je 

jednak fakt, že spoutáváním Věčného Urizena se objevuje člověk, můžeme proto říci, že v Blakeově 

antropogonii člověk vzniká spoutáním a omezením Věčných.  Losova činnost má však i obvyklé 

nepřímé následky, jež se řídí  již popsaným principem negativní  reakce.  Kromě toho, že spoutá 

Urizena, a tím stvoří člověka, totiž Los spoutá i sám sebe.184 Tyto nepřímé následky bychom, stejně 

jako ve fázi 1 (viz s. 29), mohli nazvat také protireakcí Urizena. Zatímco ve fázi 1 byl objektem 

jeho spoutávání svět věčnosti, ve fázi 2 je to Los, jehož se Urizen snaží přepsat na „svého“ Lose a 

spoutat. Tím, že Lose přesvědčí, ať už tak, že neklade odpor, či svým příkladem, aby vedl boj podle 

181 III,8-14.
182 IV(b),1. 
183 IV(a), 5. Kapitola IV(a), 1-6 je doplňkem prvních šesti strof kapitoly IV(b). V textových transkripcích se z důvodu 
plynulosti textu uvádí před IV(b). Tato interpretace se však řídí pořadím grafických listů, proto ponechávám kapitolu IV 
(a) mezi IV(b),6 a IV(b),7. Viz příloha 1.
184 Spoutáváním Urizena Los vytváří člověka Stejně tak bychom potom mohli říci, že tvoří člověka spoutáváním sebe 
sama. Oním stvořeným člověkem je spoutaný Věčný. V textu se totiž mimo jiné také dozvídáme, že Losovy malé oči, 
které dostává člověk v druhém věku, již nejsou schopny vidět věčnost. (V,2.)
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jeho - Urizenových - pravidel, a vzdal se tak své imaginace, vytváří z něj svého následovníka. Čím 

zuřivěji se tedy Los snaží spoutat Urizena, tím více se mu připodobňuje a tím více je jím spoután. 

Proto když na obrazu B13 vidíme Urizena v poutech, z jehož hlavy vychází paprsky, může jít nejen 

o  ilustraci  jeho  utrpení  ale  také  jeho  intenzivní  tvůrčí  činnosti  (II.A),  spoutávání  a  přetváření 

Lose.185 Na konci jeho spoutávání se v textu dozvídáme, že Urizen a Los jsou „sevřeni v prázdnotu“ 

a že „ztuhli strašlivě znetvořeni“.186 Na obrazu B12 potom vidíme dvě navzájem spoutané bytosti. 

Jedna svým mladistvým vzhledem připomíná Lose, druhá, kostra, pravděpodobně odkazuje na jím 

spoutaného Urizena. Los je tedy nakonec s Urizenem svázán. 

Urizenovu činnost by tak mohl shrnout obraz B13, zatímco charakter Losovy činnosti, která 

je mu i jeho spoutáním a pádem, by mohl vyjadřovat obraz pádu B7, jenž jsme použili i pro shrnutí 

procesu pádu světa věčnosti a v němž by jednou z padajících postav mohl být i Los. Jde však o 

vyjádření spíše obecné, neboť mu chybí popis konkrétní Losovy činnosti, kterou ilustruje obraz 

B18,  kde  vidíme  Lose  s kladivem.  Graficky  bychom  mohli  průběh  konfliktu  Urizena  a  Lose 

zachytit takto:

             U    L
 B13          B18                    B7

 

3.2.2. Tváře (U+L)
Jelikož  je  charakter  činností  obou  hlavních  postav  poněkud  jednotvárný:  navzájem  se 

spoutávají a ze spoutaných osob vznikne člověk, mnohem barvitější je vylíčení způsobu, jak se 

mění jejich tváře a jak se tento člověk rodí. Tyto procesy popíši opět jako by na bočních stranách 

krychle. Na rozdíl od fáze 1, v níž bylo lze zachytit tři proměny na základě tří proběhlých epizod, 

ve fázi 2 se ocitáme v poněkud složitější situaci, máme zde pouze dva souboje (epizody), přičemž 

v prvním si můžeme povšimnout pouze změny tváře věčnosti, která se vysláním Lose dále rozdělí 

(viz diagram na s. 41). Epizoda 2 je zato rozdělena do sedmi věků, v nichž Los spoutává Urizena. 

Během těchto sedmi věků dochází k proměně tváří obou protivníků, která je ovšem tak povlovná, že 

185 V,2.
186 V,4-5.
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ji nelze rozdělit na sedm podkapitol. Popíši proto proměny způsobené vzájemným spoutáváním se, 

jež se dějí během těchto sedmi věků proběhnuvších v epizodě dvě, jako jeden proces. Postava Lose 

ovšem prochází kromě spoutávání zároveň ještě další změnou – rozdělením, kterou Blake vyjadřuje 

v diachronním příběhu až následně. Zatímco Urizen je tak během epizody dvě především spoután, 

Los je zároveň spoután a rozdělen. Jinými slovy, tvář Urizena se proměňuje pouze jednou, zatímco 

tvář Lose dvakrát. Nejprve se budu tedy věnovat první proměně, kterou prožívají oba aktéři.

3.2.2.1. Tvář spoutaná (U1+L1)

Tvář Urizenova (U1)

Los ková své řetězy po sedm věků, sedm věků hrozných běd, „states of a dismal woe“, jak 

píše  Blake,187 a  spoutává  jimi Urizena,188 který je  zde označován také jakožto  duch věčný189 a 

nesmrtelník.190

V prvním věku je Urizen spoutáván, navíc mu „pevná střecha uzavře klenbu myšlenek“.191 

Toto uzavření myšlenek je popisováno jako sevření ducha, který se začíná zmítat ve zmatku. Duch 

posléze  ztuhne  jako ledové  jezero,  což  se  projevuje  zapomněním  a  němostí.192 Spoutávání 

Urizenových myšlenek může ilustrovat obraz B13. Kromě ztuhnutí myšlenek a ducha se objevuje 

páteř, žebra a kosti, jež skryjí všechny „nervy radosti“.193 Můžeme tak říci, že dochází ke spoutání 

ducha, rozumu i smyslů. Takto spoutávaného Urizena můžeme vidět na obrazu B11. 

V druhém věku Los spoutává Urizena sítěmi a léčkami a z dutin vzniklé páteře se snáší rudá 

koule srdce.194 K srdci byl přirovnáván i vzniklý Urizenův svět ve fázi 1, což nás opět upozorňuje 

na významovou rovinu, ve které toto stvoření probíhá. Zatímco ve fázi 1 šlo primárně o stvoření 

„světa růstu“, jehož srdcem je mrtvý Urizen (viz s. 38) , nyní jde o popis vzniku „člověka jednoho 

vidění“,  jehož  srdce  je  spoutaným  srdcem  Urizenovým.  Vzhledem  k tomu,  že  Blake  zřejmě 

úmyslně pojmenovává Urizena v této části básně obecně jako nesmrtelníka a ducha, můžeme celý 

proces spoutávání Urizena (a Lose, viz níže) číst  také jako proces tvorby „Urizenova člověka“, 

podobně  jako  proces  spoutávání  Urizena  a  světa  věčnosti  byl  ve  fázi  1  zároveň  stvořením 

„Urizenova světa“.

187 Toto číslo nás opět může odkázat ke Genesis, kde byl svět stvořen za sedm dní, zatímco název „dismal woe“ může 
odkazovat opět na text Zjevení, kde andělé polnicemi ohlašují tři věky běd (V King James Bible woe). Viz Zj 8,13 – 
11,15.  
188 IV(b) 2-12.
189 IV,3.
190 IV(b)5; IV, 7.
191 IV(b) 5-6. 
192 IV(b), 3-4.
193 Ibid.
194 IV,7.
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U1

1.  Spoutání  ducha,  který  upadá  do  zmatku,  ztrácí 
myšlenky, paměť a řeč (B13)
Otupění smyslů (nervů radosti) (B11)
2. Ztvrdnutí srdce 
3-6. Otupění smyslových orgánů
7. Úzkost a strach

Ve třetím věku se objevují dvě malé dutiny - oči, ve čtvrtém uši, v pátém nozdry a v šestém 

jícen.195 Toto další  tuhnutí  můžeme chápat  jako tuhnutí  smyslů a  vnímání,  typické pro člověka 

„jednoho vidění“. V sedmém věku světa Urizen rozhazuje své ruce v úzkosti a strachu napjatý nad 

prázdnotou, a zřejmě by povstal, kdyby nebyl spoután.196 O několik veršů se navíc dozvídáme, že 

onen spoutávaný nesmrtelník je sklíčen smrtelným spánkem, takže jeho gesto bylo zřejmě spíše než 

cokoliv jiného smrtelnou křečí.197 

Postup spoutávání Urizena bychom tedy mohli znázornit takto: 

   B13

            B11

Srovnáme-li tento popis s popisem spoutávání Urizena ve fázi 1, vidíme, že jde spíše o další 

komentář k jeho hlavním povahovým rysům, a to uzavřenosti a vnitřnímu zmatku.

Ve fázi 1 je jeho uzavřenost projevem odloučenosti od světa (U1) a soustředěnosti na sebe 

sama (U2) a nakonec vyvrcholením vnitřního zmatku. Vnitřní zmatek potom Blake popisuje jako 

vnitřní boje s obludami hříchu (U2) a úzkost (U3), která přerůstá v šílenství (U3). Zde rozvíjí téma 

uzavřenosti jako spoutání ducha, myšlenek, paměti, řeči, srdce a smyslů, jehož průvodními jevy je 

zmatek ducha a úzkost vedoucí k smrti. Tento Urizenův stav hodnotí Blake jako znetvoření.198 

Tyto právě načrtnuté charakteristiky popisují nejen Urizenův stav, ale také stav „Urizenova 

člověka“  či  člověka  jednoho  vidění,  podobně  jako  ve  fázi  1  byly  Urizenovy  charakteristiky 

aplikovány  na  jeho  svět.  Podobně  jako  ve  fázi  1  (viz  s.  39)  dominuje  i  zde  mezi  ostatními 

Urizenovými charakterovými rysy vzhledem k člověku jednoho vidění uzavřenost.

První tvář Losova (L1)

Když Los vidí, co se přihodilo Urizenovi, je zděšen,199 ale především ztrácí svůj věčný život, 

jinými slovy je oddělen od věčnosti,200 a ztrácí svůj prorocký hlas, tj. své postavení nesmrtelného 

195 IV,8-11.
196 IV,12.
197 V,1.
198 V,5.
199 III,14 a V,1.
200 V,2-3.
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Věčného.201 Z následujících veršů202 doplněných obrazem na listu B12 jasně vyplývá, že ztuhlý a 

spoutaný je nejen Urizen (kostra podobná obrazu B11) ale také Los (jenž je často zobrazován jako 

mladík,  jako  např.  na  B18),  proto  všechny  následky  spoutávání  popsané  na  předchozí  straně, 

můžeme přenést i na postavu Lose. 

  B12

Vidíme tedy, že Urizenovi se podařilo učinit z Lose doslova svého následovníka a připravit 

ho o jeho nesmrtelnost. Losovo tvoření se totiž nápadně podobalo tvoření Urizenovu: také šlo o 

snahu ovládnout a zmocnit se druhé strany, a tedy o násilí páchané na druhém (ve fázi jedna na 

Věčných, zde na Urizenovi). Také šlo o tvoření neinspirované, které nevycházelo z tvůrčí 

imaginace, ale pouze z opakování předchozího a nakonec, i přesto, že Los se snažil Urizena spoutat, 

činil to podobně jako on zřejmě s dobrými úmysly. Když potom viděl, že Urizen po jeho zákroku 

umírá, byl nešťastný a soucítil s ním203 podobně jako Urizen, když uviděl ve fázi první svůj svět.204 

Chvíle, kdy jsou oba aktéři spoutáni, a stávají se tak jedním člověkem, je tedy paralelní chvíli, kdy 

Urizen vydává Věčným své knihy. Ve fázi 1 šlo o okamžik zrození Urizenova světa, zde jde o 

okamžik zrození Urizenova člověka.  Tento svět byl ve fázi 1 spoután zákony lásky, které byly 

jediným smrtícím zákonem jednoho vidění. Paralelní metaforu k těmto dvěma skutečnostem 

bychom mohli vidět ve obrazu, na němž je Urizenův člověk spoután jedním řetězem, pouty, která 

ukoval Urizen jako to vidíme na B12, případně na B13, který sice zachycuje Urizena, ale ve chvíli, 

kdy nám obě postavy splývají do jedné, to již není zcela podstatné. 

Los jakožto zástupce světa Věčných je tak, podobně jako věčnost ve fázi 1, spoután a 

oddělen od věčnosti, tedy vlastně od sebe sama.

3.2.3. Urizenův člověk (část první)
Všechny proměny tváře, které jsem popsala v obou předchozích kapitolách, jsou tak zároveň 

popisem tváře člověka Urizenova, neboli člověka jednoho vidění, kterého možná zachycuje obraz 

B17.  Tato  tvář  má  tak  dva  nejvýraznější  rysy,  a  to  uzavřenost,  která  je,  jak  Blake  shrnuje 

201 V,4.
202 Ibid.
203 V,6.
204 III,6.
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„strašlivým znetvořením“205 a projevuje se spoutáním ducha, myšlení, paměti, řeči, srdce a smyslů a 

jejímž atributem je úzkost. Tato uzavřenost nachází pochopitelně paralelu v uzavřenosti Urizenova 

světa, neboť je jeho vyjádřením na jiné rovině významu. Zatímco ve fázi jedna šlo o uzavřenost 

jako pohled upřený do sebe a celková tvrdost, zde je zdůrazňována uzavřenost jako neschopnost 

vnímat vnější podněty (smysly) a reagovat na ně (myšlenkami, řečí) ale také jako ztuhlost myšlení a 

ducha. 

Blake zde opět také vyzdvihuje charakteristiku, kterou již zdůraznil ve fázi jedna a totiž 

oddělenost  od  věčnosti:  oba  aktéři  jsou  spolu  uzavřeni  v chlad  samoty,  temnou  prázdnotu  a 

v prostor nerozdělený bytím,206  a oči nesmrtelníka již nejsou sto spatřit věčnost207 a jeho věčný 

život je zahlazen.208 Doprovodnými jevy tohoto odloučení jsou: temná prázdnota a prostor nebytí, 

které jsou tak paralelními vyjádřeními prázdnoty, temnoty a trosek života, které patřily k popisu 

Urizenova světa ve fázi 1 (viz s. 39-40). Popis Urizenova světa (X3) a Urizenova člověka (X5) tak 

můžeme shrnout takto:

Jelikož Los přestává být prostředníkem mezi světem věčných a Urizenem, objevuje se mezi nimi 

opět nepropustná hranice. Diagram X5 bychom tedy mohli znázornit takto:

               X5

 

205 V,5.
206 V,4-5.
207 V,2.
208 V,3.
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X3
Urizenův svět: 
nepropustně uzavřený 
zcela oddělený od věčnosti

temný
prázdný
neplodný (trosky života), plodí smrt.
plný zmatku povstalého z hříchů projevujícího se 
úzkostí a šílenstvím

zmítaný bouřemi, vichry, požáry, ohni temnoty a krve, 
hrůzou a hříchy

X5
Urizenův člověk je:
uzavřený 
oddělený od věčnosti

v temnotě
v prázdnotě
mrtvý (ztratil věčný život)
plný úzkosti a strachu
plný zmatku ducha



3.2.2.2. Druhá tvář Losova

V kapitole III,11-14 Blake popisuje, jak je Los při pohledu na mrtvého Urizena zděšen, a

rozhoduje se proto k tvorbě, jejímž následkem, jak víme, bude spoutání sebe sama a oddělení od 

věčnosti. Urizen tak, jak jsem to zachytila ve II.A, vytváří „svého“ Lose, který bude tvořit stejně 

jako on sám. V kapitole V,6, poté, co uplynulo sedm věků a Los Urizena spoutal, opět stojí před 

Urizenovou mrtvolou  a  tentokrát  pociťuje  lítost  a  rozděluje  se.  Urizen  tak  Lose  jako  zástupce 

věčnosti nejen odděluje a spoutává, ale, jako to dělal i ve fázi jedna, způsobuje jeho rozdělení. Proto 

budu tento děj považovat pouze za doplnění proměn tváře Lose jako tváře věčnosti, který pouze 

doplňuje  Blakeův  popis  Urizenova  člověka.  V diagramu  bych  tuto  situaci  mohla  vyjádřit  jako 

opakování souboje II.A:

                  U L2

    B13

Na toto rozdělování můžeme nahlížet jako na vytváření vnitřního zmatku, se kterým jsme již 

setkali ve fázi jedna, kde je chápán jako vnitřní boj s obludami hříchu (U2) a spalování plameny 

úzkosti (U3). Je zde tedy osoba bojující a nepřítel, který ji stravuje, a můžeme tak tento zmatek 

chápat jako  rozdělení Urizena, který je zrcadlovým obrazem jeho snahy o rozdělení věčnosti. 

Ve fázi 1 je tento zmatek následkem hříchu.209 Ovšem hříchy se posléze objevují ve všech 

živých stvořeních210 a doprovází je všechny živelné pohromy popisované ve V2 a 3. Mohli bychom 

proto říci, že zmatek, jenž je charakterizován rozdělením a uzavřením se, u Blakea pochází z hříchu 

a je jednak vnitřní záležitostí jedince a jednak vnější skutečností, již zažívá jako zkušenost zmatku 

ve  vnímaném  světě.  Ve  fázi  dvě  je  tento  zmatek  způsobený  rozdělením  představen  na  další 

významové rovině,  a  to  na  rovině  mezilidských vztahů.  Ke zobrazení  této  dimenze  Urizenova 

člověka využívá Blake příběh o Losovi a Enitharmon. 

Poté,  co je  Los rozdělen lítostí  při  pohledu na Urizena,  odděluje se z něj „koule z živé 

krve“.211 Tuto  kouli  lze  vnímat  jako  paralelní  metaforou  černé  koule,  která  byla  přirovnávána 

k lidskému  srdci212 a  sloužila  jako  symbol  Urizenova  světa,  stejně  jako  paralelu  k rudé  kouli 

209 II,6.
210 III,2.
211 V,8.
212 III,7.
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srdce,213 která se objevuje ve fázi dvě jako symbol Urizenova člověka. „Koule z živé krve“, ze které 

se  posléze  stane  žena,  Enitharmon,  by  tak  zde  mohla  být  symbolem  urizenovských  vztahů. 

Enitharmon je navíc nazývána časem,214 a tvoří tedy spolu s Losem časoprostor, jenž byl Urizenem 

ve fázi 1 rozdělován, a tak stal projevem jeho světa. Vznik  Enitharmon je zobrazen na listu B19 a 

B20:

L2

B19 B20               B22

Los rozehrává tyto vztahy, když se po Enitharmoně zatouží a  zmocní se jí násilím.215 Enitharmon se 

po nějaké době narodí dítě, Ork, jež je zobrazeno na listu B22. 

U této postavy se na chvíli pozastavím. Ork je v textu popisován jako had či červ,216 zatímco 

zobrazován  bývá  jako  zářivé  dítě.  Tato  jeho  dvojí  identita  odráží  jeho  postavení  v   Blakeově 

mytologii, kde je synem Zoa Luvah, vášně, jejímž potomkem je také Kristus, a skrze ni reprezentuje 

aspekt vášně projevující se v revolucích. Zároveň je ale zlou emanací, spektrem Orka Satan.217 Ork 

je tak symbolem veskrze pozitivní vášně pro svobodu, která se ovšem projevuje velmi násilně. Také 

v příběhu Lose a Enitharmon se Ork projevuje násilně, když se snaží spoutat Lose, a tak zbavit svět 

člověka jedné vize.  Los ovšem reaguje stejně jako Ork sám a připoutává ho ke skále.218 Tak v 

postavě Orka vyvstávají určité prométheovské rysy: Ork má být tím, kdo lidstvu přinese světlo. 

Blake ovšem Orka také nazývá lidským stínem219 a Ork se stává prvním z generace dětí 

Urizenových.  Z následujících  veršů220 se  dozvíme,  že  Enitharmon  zrodí  ještě  celý  rod,  Orkem 

počínaje,  Satanem konče.221 Zatímco předchozí  líčení  se  tak týkalo stvoření  Urizenova člověka 

jakožto  člověka  znetvořeného,  zde  Blake  popisuje  jednak  stvoření  Urizenových  mezilidských 

213 IV,7.
214 W. BLAKE, Milton, s. 121.
215 VI,1.
216 VI,3-6.
217 A. S. GOURLAY, An Emergency Online Glossary of Terms, Names, and Concepts in Blake,  
<http://www.blakearchive.org/saxon/servlet/SaxonServlet?source=blake/texts/glossary.xml&style=/blake/xsl/dynaxml.x
sl&chunk.id=glossary&toc.depth=1&toc.id=0&clear-stylesheet-cache=yes>[28/4/08].
218 VII,2-4.
219 VI,8.
220 VII,10.
221 Viz W. BLAKE, Milton, s. 97. 
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vztahů, které se vyznačují násilím, a stvoření Urizenových lidí – lidských stínů. Tuto novou lidskou 

rodinu vidíme na listu B23:                     L2

B23

3.2.3. Urizenův člověk (část druhá)
K popisu X5 bychom tak mohli ještě přidat zmatek na úrovni mezilidských vztahů a rozšířit celý 

popis individuálního člověka o rovinu společenskou – rovinu lidí. Také tyto dvě nové roviny se 

vyznačují odděleností od věčnosti. Los a Enitharmon jsou spolu se svým potomstvem od věčnosti 

odděleni stanem vědy.222

 

Fáze dvě končí ve chvíli, kdy jsou na jedné rovině Los i Urizen mrtvi a na rovině druhé je Ork 

připoután na skálu a Los a Enitharmon se stahují ze scény.223 Ustavuje se tedy znovu řád, v němž 

všechny prvky zaujmou vůči sobě jednoznačné postavení a konfliktní vztahy mizí. Ani tento stav, 

kdy jsou všichni aktéři mrtví a vzniká Urizenův člověk/lidé a jejich vztahy, z nichž není úniku, není 

pro Blakea zcela uspokojivým řešením, proto se rozehrává třetí a poslední fáze.

222 V,11-12; VI,10.
223 VII,9.
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X5
Urizenův člověk/lidé je/jsou:
Uzavřený/í
Oddělený/í  od věčnosti  –  stanem vědy, 
časoprostorem

v temnotě
v prázdnotě
mrtvý/í (ztratil/i věčný život)
plný/í úzkosti a strachu
plný/í zmatku ducha

plný/í zmatku ve vztazích

L2
Los rozdělený na muže a ženu: 
základ Urizenových mezilidských 
vztahů

Losovy děti: základ Urizenových 
lidí



3.3. Fáze 3
Ork zahajuje závěrečnou fázi příběhu, když svým řevem probouzí,224 stejně jako jeho otec, 

mrtvého Urizena (I.B). Ačkoliv Ork má být představitelem revoluce, zde selhává - podobně jako 

jeho otec,  představitel  imaginace  -  když  jediným výsledkem jeho protestu je  skutečnost,  že  se 

Urizen a všichni mrtví opět probouzí. 

Místo aby šlo  o jakési vzkříšení, které Urizenův svět uzdraví, zjišťujeme, že jde o dovršení 

tvorby Urizenova světa. Objevuje se jak Urizenův svět, který zde Blake popisuje jako temnou 

pustinu, v níž se mu vstříc staví kruté obludnosti 225 podobně jako ve fázi 1 skryté šeré místo226 ve 

tmě,227 kde bojoval Urizen s obludami hříchu,228 tak Urizenův člověk, respektive lidé, jeho děti.229 

Jde tedy o spojení Urizenova světa a Urizenových lidí do plně zabydleného Urizenova světa (světa 

v širším slova smyslu), který zde pomalu ožívá. Tento svět je ovšem již zcela oddělen od věčnosti, a 

proto v této fázi již mezi Urizenem a Věčnými neprobíhají žádné souboje a celý děj se odehrává 

uvnitř, mezi Urizenem a jeho nově zrozeným světem.

 Vzorec diachronního času Y6 bychom tak mohli znázornit takto: 

  U      S          V

 

Dimenzemi, mezi kterými se bude diachronní děj odehrávat nyní, jsou proto nyní Urizen a jeho 

svět.  Ačkoliv  Urizen  se  k tomuto  světu  vztahuje,  svět,  který  stvořil  mu  jen  těžko  může  být 

rovnocenným protivníkem,  jakým mu byli  Věční  a  Los,  aktivita  tak  bude  vycházet  především 

z Urizena.

224 V,5.
225 VIII,1-2
226 Prolog.
227 I,2.
228 II,6.
229 VIII,3.
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I.A Urizen prochází svým 
světem a rozměřuje ho

3.3.1. Souboje
3.3.1.1. Epizoda 1

Poté, co je Urizen probuzen Orkem (I.B), svítí si na cestu ohnivou koulí230 (může jít opět  o 

narážku na svět a lidské srdce jako temnou kouli, jíž Urizen drží v rukou) a vydává se na průzkum 

svého nově vzniklého světa (I.A), který se snaží poměřit váhami, kvadranty a kružítkem.231 Podobně 

rozměřoval  svůj  svět ve fázi  1 (II.A),  nyní  však Blake přidává geometrické nástroje,  snad aby 

zdůraznil, že jde o rozměřování ve stanu vědy, do kterého byl Urizen spolu se svými dětmi uzavřen. 

Urizena procházejícího svým světem zachycuje list B24.

                                   B24

3.3.1.2. Epizoda 2

Když svým rozděleným světem Urizen dále prochází, setkává se s obludami a svými dětmi.232 

Pohled na tyto ohavnosti Urizena nejprve rozlítostní, neboť si uvědomuje, že jeho svět žije ze smrti 

(která, jak víme z fáze 1, byla průvodním jevem Urizenova světa) a žádný z jeho potomků nebude 

schopen dodržet jeho zákony (které jim dal na svých deskách ve fázi 1).233 Sklíčen žalem a zděšen 

se od svého světa odvrací, jako to ilustruje obraz B27. Urizen se zde zdá prchat podobně jako na 

obrazu B9, kde se běží ukrýt do skal před svým stvořením, zároveň mu ale na listu B27 ze zad 

padají sítě náboženství, kterými spoutá svět, (stejně tak ve fázi 1 Urizenův svět povstal jako obraz 

jeho zkamenělosti). Svým útěkem tak Urizen svět spoutá sítí, podobně jako to učinil Los ve fázi 

2.234 Obraz B27 tak zachycuje také toto spoutávání. Urizenova síť náboženství objímá celý svět a 

dává mu tak tvar, a můžeme ji proto nahlížet jako další metaforu Urizenova světa, který byl dříve 

popisován jako zkamenělá černá koule (fáze 1) či koule mrtvého lidského srdce (fáze 2). Ve všech 

těchto metaforách Urizen vlastně mizí a umírá, ale zároveň zůstává vládcem jím stvořeného světa.

230 VIII,1.
231 VII,7-8.
232 VIII, 1-3.
233 VIII, 4-5.
234 IV(a),4.
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II.A Urizen prchá a zároveň 
tak svět spoutává

II.B Urizen je zděšen svým 
světem B9

                                                                                                                B27 

                  

Obyvatelé  světa  na  své  spoutání  reagují  dvojím způsobem,  buď ho  pasivně  přijímají,  nebo se 

rozhodují Urizenův svět opustit.235

  

3.3.2. Tváře
3.3.2.1. Tváře světa

První tvář (S1)

Když Urizen prochází svým světem, setkává se s obludami, jež jsou částmi života a připomínají 

obludy hříchu zmiňované ve fázi 1236 a rodí se ve světě, jenž je troskami života.237 Tyto obludy 

zobrazuje list B25. Dále se Urizen setkává se svými dětmi, které před ním vystupují z jeho světa: 

Thirielem  z mraku,  Grodnou  ze  země  a  Fuzonem  zřejmě  z ohně.238 Urizenovy  rodící  se  děti 

zachycuje obraz B21. Urizenův svět, jak píše Blake, žije ze smrti:239 tento výrok můžeme vidět jako 

shrnutí  veškerého  Urizenova  stvoření,  které  vždy  vyrůstá  ze  smrti  Urizenovy  a  které  je  vždy 

oddělením od věčnosti, a tak rozdělováním, ničením, spíše než konstruktivní činností. Urizen si také 

uvědomuje, že nikdo z obyvatel jeho světa, není sto dodržet jeho zákony, které měly být, jak víme 

z fáze 1, zákony lásky, a tedy zákony, jež povedou k lásce. Urizen nyní vidí, že žádné z jeho dětí 

nebude schopno s jejich pomocí  této lásky dosáhnout.240 Blake se  tak zde opět  vymezuje proti 

zákonům, které považuje vždy za překážku nikoliv za cestu k lásce.

235 IX,7-8.
236 II,6-III,2.
237 III,3.
238 VIII,3.
239 VIII,5.
240 VIII,4.
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S1
Urizenův svět 
Svět obludností a Urizenových dětí
jež žijí ze smrti a nejsou schopny žít podle 
Urizenových zákonů

B25             B21

    

Druhá tvář (S2)

Poté, co Urizen prchá před svým světem, nastávají v něm další změny. Oka sítě náboženství 

jsou spletena jako lidský mozek, tvoří se tvrdnoucí kosti, zesláblé smysly se stahují dovnitř, oči 

zakrňují na oči lidské. Vznikající Urizenovi lidé se scvrkávají v podobu plazů až na velikost sedmi 

stop,241 přestávají žít, ztrácí svůj věčný život a tvoří zákony opatrnosti, jež nazývají zákony Božími. 

Blake zde znovu vyzdvihuje hlavní charakteristiky Urizenova člověka, které již popsal ve fázi 2 

(U1)  a  to  spoutanost  jeho  myšlení  a  vnímání,  ztrátu  věčného  života.  Novým  rysem  zde  je 

skutečnost, že tito lidé se již dále spoutávají sami, podobně jako Los, který se po prvotním impulsu 

již dále rozdělil sám.

3.3.2.2 Tváře Urizena (U1+U2)

Blake se v této fázi Urizenovi příliš nevěnuje, proto můžeme pouze podotknout, že jeho 

zděšení a útěk připomíná úděs a úprk, jež jsme pozorovali ve fázi 1, který byl doprovázen úzkostí, 

vnitřním zmatkem a šílenstvím, jež vedlo k smrti. Ve fázi 3 Urizen mizí a my již nevíme, zda opět 

umírá nebo jen odchází do exilu, jako tomu bylo na počátku. 

3.3.3. Urizenův svět
Urizenův svět je zde syntézou světa vniklého v předchozích dvou fázích: ve fázi jedna byl 

kladen důraz na jeho vnější dimenzi, zatímco ve fázi dvě na jeho dimenzi vnitřní, lidskou. Nyní, ve 

fázi tři Blake všechny tyto aspekty spojuje a vzniklý svět nazývá Egyptem. Ve fázi tři tak k popisu 

241 IX,1-5.
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S2
Urizenovi lidé:
spoutané myšlení a zúžené vnímání
ztrácí věčný život
tvoří zákony opatrnosti



Egypta příliš mnoho nedodává: dozvídáme se pouze, že je obydlen obludami a Urizenovými dětmi 

a je pustý a temný.

Po odchodu Urizena i  některých jeho dětí  tak opět  mizí  konflikty a  vzniká hotový svět 

podobně jako v synchronním čase X3 a X5. Na rozdíl od předchozích dvou fází se zde rýsuje řešení 

vztahu k Urizenovu světu. Věční dokáží z Urizenova světa uniknout, když se ho nesnaží zničit a 

spoutat - to vedlo pouze k tomu, že se bojující připodobnili pronásledovanému – ale jednoduše ho 

opustí,  aniž  by  s Urizenem  jakkoliv  komunikovali.  Blake  tak  zde  čtenáře  vyzývá  k odchodu 

z Egypta jednoho vidění, v němž žije, pravděpodobně, do země zaslíbené, světa čtverného vidění a 

dokonalého vnímání. Poslední diagram X7 bychom tak mohli znázornit takto: 

      U                   V

Egypt

Než přikročím k shrnutí interpretace jako celku, pokusím se shrnout charakteristiku toho, 

čemu Blake říká Egypt. Egypt je pro Blakea „světem růstu“, světem v širším slova smyslu, jako 

realitou zakoušenou vně – buď jde o vnější skutečnost nebo mezilidské vztahy -  a zároveň vnitřní 

realitou člověka. Pro Blakea vnitřní svět do značné míry určuje to, jakým způsobem je zažíván svět 

vnější, a proto jsou popisy těchto dvou skutečností v jeho básni hluboce propojené. 

Viděli jsme, že podle Blakea se Egypt – tedy složení Urizenova světa a Urizenových lidí – 

projevuje především uzavřeností a odděleností od věčnosti. Svět růstu totiž, jak píše Frye, postrádá 

dimenzi  věčnosti  a  vyznačuje  se  tím,  že  jeho  představitelé  vnímají  jen  svět  přirozený  a  jsou 

uvězněni v čase. Podobně píše Blake v Knize Urizenově na mnoha místech, že Urizen a jeho svět je 

oddělen od věčnosti,  kterou již není sto spatřit  a je uvězněný  v časoprostoru,  který rozměřuje 

Urizen a jehož projevem jsou Los a Enitharmon. 

Uzavřenost Egypta je potom prožívána hned na několika rovinách. Jednak jde jednoduše o 

uzavřenost vůči věčnosti, a tedy synonymní pojetí oddělení od věčnosti, tak jak se od ní na začátku 

básně odvrací Urizen. Druhak chápe Blake uzavřenost jako obrácení do sebe. Urizenův člověk je 

tak „lidským stínem, který pozoruje sám sebe.“ S tímto typem uzavřenosti je úzce propojen vnitřní 
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zmatek:  čím  větší  je  uzavřenost,  tím  více  narůstá  vnitřní  chaos.  Blake  tak  Urizena  nazývá 

„zkamenělým chaosem.“ Tento zmatek se projevuje vnitřními souboji s hříchy a obludami, úzkostí, 

která narůstá až k šílenství a sebedestrukci.

Dalším typem uzavřenosti, kterému se Blake věnuje, je uzavřenost jako následek spoutání 

zákony Urizenovými, které jsou zákony časoprostoru,  vědy a náboženství.  Následkem takového 

spoutání  je  spoutání  ducha,  myšlení,  paměti,  řeči,  srdce a  především vnímání.  Člověk jednoho 

vidění tak nejenže se o vnější svět nezajímá, ale dokonce ho ani vnímat nemůže: Urizenovy děti 

proto v Egyptě již nejsou schopny komunikovat s ostatními Věčnými, protože je neslyší. Navíc však 

takovýto člověk není schopen ani opravdově vnímat sám sebe, neboť jeho duch je spoután.  

Všechny tyto popisy uzavření byly pasivní, ovšem Urizenův člověk není jen tím, kdo je 

spoutáván, ale také tím, kdo spoutává, vždyť jeho nejsvrchovanějším představitelem je Urizen sám. 

Vydávání zákonů  je podle Blakea především spoutáváním a uzavíráním, což je projevem touhy po 

ovládnutí  a  přepsání  věčnosti  podle  sebe.  Pro  Blakea  jsou  všechny  zákony  vždy  projevem 

svrchovaného násilí. Zahrnuje proto do náboženství Satana vědu stejně jako institucionalizované 

náboženství, neboť se vyznačují řádem, pravidly a zákony. Násilí spojené s touhou ovládat pomocí 

zákonů se  potom projevuje  i  na  úrovni  mezilidských vztahů jako láska  a  svoboda dosahovaná 

násilím, jako to Blake ukazuje na příkladech Enitharmon a Orka.

Vnější  skutečnost  je  člověkem  jednoho  vidění  zakoušena  jako  plná  zmatku,  temnoty, 

prázdnoty, bouří, hrůzy a ohrožujících oblud. Způsob, jak se z takto zakoušeného světa vymanit 

však podle Blakea neleží ve snaze ho spoutat nebo změnit, ale ve vyjití z tohoto světa, jehož jádro je 

uvnitř člověka.
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3.4. Shrnutí interpretace
Blakeova báseň se tedy dělí do tří fází diachronního příběhu, oddělených od sebe hranicí, již 

ustavuje smrt Urizena, která označuje určité řešení konfliktu nastolující čas synchronní. Synchronní 

čas je posléze narušen novým konfliktem, který odstartuje novou fázi příběhu. Každá tato fáze se 

vyznačuje jiným typem událostí a vztahů, stejně jako určitou variací dimenzí, v nichž se příběh 

odehrál, interakce těchto dimenzí se však vždy řídí principem komplementární negativní reakce. Ve 

fázi  první  šlo  o  konflikt  Urizena  a  Věčných,  kterým  Urizen  nabízel  a  posléze  vnutil  své 

náboženství. Výsledkem tohoto konfliktu byla smrt světa věčnosti, který se roztrhl, smrt Urizena a 

nakonec vznik Urizenova světa smrti. Řešení Blakeovy primární otázky po správném vztahu světa 

věčnosti  a  světa  Urizenova,  kdy se  Věční  pokusili  Urizena  zničit  nepřímo a co  nejvíce  se  mu 

vyhnout, se tak ukázalo jako nevhodné a projevilo se vznikem Urizenova světa.

V druhé  fázi  se  příběh odehrával  mezi  Urizenem a zástupcem Věčných,  Losem. Los se 

snažil Urizena spoutat, stejně tak byl ovšem spoután i on a vznikl člověk. Řešením tak není ani 

přímý útok, jehož následkem je vznik Urizenova člověka, mezilidských vztahů a Urizenova lidu. 

Problém  obou  přístupů  spočívá  ve  skutečnosti,  že  se  jedná  o  boj,  ve  kterém  Věční  přijímají 

Urizenovy způsoby, a tak se mu připodobňují. 

Fáze  tři  potom jako závěrečná  syntéza  nabízí  konečné  řešení.  Zde  se  spojil  svět  a  lidé 

Urizenovi,  a  zrodil  se  tak  Urizenův  svět.  Obyvatelé  Urizenova  světa,  kteří  jsou  spoutanými 

Věčnými, již s Urizenem nebojují, ale opouští jeho svět, Egypt, a vydávají se zpět na cestu ke světu 

věčnosti. Řešením vztahu tohoto světa a jeho obyvatel vůči věčnosti, stejně jako vztahu Věčných 

k tomuto  světu,  které  se  zde  nabízí,  je  buď  přijetí  jeho  zákonů  a  přizpůsobení  se,  nebo  jeho 

opuštění. Tak totiž Věční s Urizenovým světem nebojují, čímž se mu nepřizpůsobují, a proto se jim 

otevírá cesta ke světu věčnosti. 

Turner tvrdí, že syntetický model narativní formy příběhu, je i kulturním modelem nejen 

mezi silami synchronního a diachronního času, ale také mezi dvojicí jiných protikladných elementů: 

individuálního  a  společenského  řádu.  Když  tedy  Blake  představuje  čtenářům  jako  cestu 

k vysvobození  Urizenův svět  opustit  a  ne s  ním bojovat,  navrhuje jim způsob, jak zařadit  svůj 

individuální  příběh  do  společenského  řádu  (či  spíše  anti-řádu),  který  Blake  chce  ustavit  svým 

„náboženství Ježíše“. Blakeův silný odpor proti zákonům a řádu se nám potom nabízí vysvětlení 

toho, proč bylo jeho náboženství adaptováno právě spiritualitou spojenou s drogovou scénou, která 

se proti společnosti a řádu vymezuje se stejnou silou, a klade spolu s Blakem důraz na rozšiřování 

vnímání.
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4. Závěr
Centrem Blakeovy vlastní filosofie náboženství je jeho „náboženství Ježíše“, které klade 

důraz na osobní vztah, imaginaci a uměleckou tvorbu, očišťování a rozšiřování vnímání, silně se 

vymezuje proti všemu zákonu a řádu a pracuje s antropologickou a kosmologickou hierarchií světů 

rozdělenou podle výše dosaženého vnímání.

Blakeovy texty lze zařadit do žánru prorockých textů, neboť se v nich Blake snaží čtenáře 

otevřít  svému  náboženství,  v případě  Knihy  Urizenovy ho  vyzývá  k opuštění  nejnižšího  stavu 

vědomí  ve  „světě  růstu.“  Blakeovy  texty  se  často  dotýkají  soudobých  témat,  která  chápou 

prizmatem  „náboženství  Ježíše“:  francouzskou  revoluci  rozpoutává  Ork  a  Newton  je  jakožto 

představitel  vědy vyznavačem „náboženství  Satana,“  lze  je  tedy  chápat  jako  proroctví  také  ve 

smyslu čtení znamení doby. 

Svou strukturou však Blakeovy texty připomínají  literární  žánr  mýtu,  a  lze  na ně  proto 

aplikovat religionistické teorie interpretace mýtu tak, jako jsem v případě Knihy Urizenovy využila 

teorii Terence S. Turnera. Nakonec mohou Blakeovy texty být iniciačními  či meditačními texty, 

když chtějí, aby čtenář do jejich světa aktivně vstoupil a nechal své vnímání rozšířit aktivní prací 

s nimi.

Blake je  spojen hned se třemi evropskými náboženskými  tradicemi.  Z křesťanství  čerpá 

biblické obrazy a motivy jako je prvotní pád, stvoření světa a apokalypsa a sdílí s ním vztah ke 

vnímání, práci s vnitřními smysly a s obrazem. Ve svém cíli a způsobech náboženské praxe se však 

křesťanství  s Blakeovým „náboženstvím  Ježíše“  rozchází  natolik,  že  ho  může  chápat  jen  jako 

heterodoxní  křesťanskou  tradici.  Hermetická  a  okultistická  tradice  s Blakeovým  učením  žádné 

fundamentální problémy nemá, a tak ho byla schopna plně začlenit. Nejvýznamnější místo však 

zaujímá  Blake  v tradici  alternativní  spirituality  spojené  s drogovou  scénou,  pro  niž  se  jeho 

rozšiřování vnímání stalo zastřešujícím heslem, programem a cílem a která s ním sdílí jeho odpor 

vůči zákonům. Blake je tak v kontextu evropské spirituality242 pozoruhodnou postavou, neboť je 

přijímán hned několika odlišnými a vůči sobě nepřátelskými náboženskými tradicemi. 

Báseň  Kniha Urizenova nás uvádí hlouběji do Blakeova pojetí náboženství Satana, světa 

růstu  a jedné vize a představuje jeho představu o správném vztahu k tomuto světu. 

 

242 Tento termín zde chápu jako výraz zastřešující výše zmiňované náboženské tradice.
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Příloha 1      TheBook of Urizen1

B2
07- -Of the primeval 
Priests assum'd power,
08- -When Eternals spurnd 
back his religion:
09- -And gave him a place 
in the north,
10- -Obscure. shadowy. 
void, solitary.2

11- -Eternals I hear your call gladly, 
12- -Dictate swift winged words. & fear not 
13- -To unfold your dark visions of torment. 

1Transkripce grafických listů Knihy Urizenovy 
z www.blakearchive.org.
2Blakeovy texty jsou běžně pro akademickou práci 
publikovány s číslováním veršů, český překlad naopak 
verše nečísluje. 

Kniha Urizenova3

B2
Převzal moc od prvotních 
kněží4 
když Věční odmítli jeho 
náboženství                        
a skryté, šeré místo prázdné
mu dali v samotě na severu

Ó, Věční, s radostí slyším váš hlas 
Nuž, diktujte perutná slova a chmurné své vise 
se nebojte odhalit!

3W. BLAKE, Snoubení nebe a pekla, př. J. Skalický a Otto 
F. Babler, Liberec: 1994, Dauphin, s.100-142.
4V  pův.t. O, moci, již si osobil prvotní kněz
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B3 I
03- -1. Lo, a shadow of 
horror is risen
04- -In Eternity! Unknown, 
unprolific?
05- -Self-closd, all-
repelling; what Demon
06- -Hath form'd this 
abominable void
07- -This soul-shudd'ring 
vacuum? Some
08- -          said
09- -'It is Urizen", But unknown, abstracted
10- -Brooding secret, the dark power hid.

11- -2. Times on times he divided, & measur'
12- -Space by space in his ninefold darkness
13-- unseen, unknown, changes appeared
14- -Like desolate mountains rifted furious
15- -By the black winds of perturbation
16- -3. For he strove in battles dire
17- -In unseen conflictions with shapes
18- -Bred from his forsaken wilderness.
19- -Of beast. bird, fish, serpent & element
20- -Combustion. blast, vapour and cloud.
21- -4. Dark revolving in silent activity:
22- -Unseen in tormenting passions;
23- -An activity unknown and horrible;
24- -A self-contemplating shadow,
25- -In enormous labours occupied
26- -5. But Eternals beheld his vast forests.
27- -Age on ages he lay, clos'd, unknown. 
28- -Brooding shut in the deep; all avoid
29- -The petrific abominable chaos

B3 I.
1. Stín hrozný zvedl se ve 
věčnosti!  
Je neznám, neplodný, 
uzavřen v sebe
vše odpuzuje: který zlý duch 
tu ohavnou prázdnotu 
vytvořil – 
to prázdno, jehož se duše 
děsí? 
Dí někteří: „Urizen“. 

Neznáma však 
a oddělena5,  v tajemství zahloubána ta síla 
chmurná se ukryla.

2. A časy a časy dělil, měřil
pak prostor v tmě devateré,
skryt, neznám; změny se objevily
jak pusté hory, jež divoce rozryl 
vztek chmurných větrů rozvratu
3.Neb v krutých bojích bojoval
a v skrytých zápasech s tvory , jež zplodila
jeho pustina divá, s čtvernožci, s ptáky 
a s rybami, hady a se živly
a s požáry, s poryvy větru,6 s výpary, s mraky.
4. Chmurně se točil v činnosti němé
a neviděn, ve vášních mučivých – 
činnost neznámá a strašná,
sám sebe pozorující stín,
jenž zabrán je v ohromnou lopotu7 .
5. Jeho širé hvozdy však viděli Věční; a věky 
ležel, uzavřen, neznám 
skryt dumaje v hloubce; - vše vyhne se, vidouc 
ten zkamenělý8  děsný chaos.

5V p. t. zahloubána, temná a tajemná
6V p.t.mor
7labours  - také porodní bolesti
8V p.t. ohromující
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30- -6. His cold horrors silent. dark Urizen
31- -Prepar'd; his ten thousands of thunders
32- -Rang'd in gloom'd array stretch out 
across
33- -The dread world, & the rolling of wheels
34- -As of swelling seas, sound in his clouds
35- -In his hills of stor'd snows, in his 
mountains
36- -Of hail & ice; voices of terror,
37- -Are heard, like thunders of autumn
38- -When the cloud blazes over the harvests
.--39- -                                                    -tion

II
40- -1. Earth was not: nor globes of attrac-
41- -The will of the Immortal expanded
42- -Or contracted his all flexible senses,
43- -Death was not, but eternal life sprung
44- - 2.The sound of trumpet the heavens
45- - Awoke & vast clouds of blood roll’d
46- - Round the dim rocks of Urizen, so nam’d
47- - That solitary one in Immensity   
48- -3. Shrill the trumpet: &myriads of Eter
49- -          -nity

B4
03- -Muster 
around the bleak 
desarts
04- -Now fill'd with 
clouds, darkness & waters
05- -That roll'd perplex'd 
labring & utter'd
06- -Words articulate, 
bursting in thunders
07- -That roll'd on the tops 
of his mountains

08- -4. From the depths of 
dark solitude.
09- -          From
10- -The eternal abode in 
my holiness,
11- -Hidden, set apart in 
my stern counsels
12- -Reserv'd for the days of futurity.

6. Své chladné hrůzy Urizen chmurný 
si mlčky chystal; tisíce hromů 
šik chmurný se
táhl
hrozným světem
a dunění kol jako hukot moří
zní v jeho mracích a v kupách sněhu
a v horách 
zásob ledu a krup
je slyšet křik hrůzy, jak v jeseni hromy,
když nad úrodou zaplane mrak.

II.
1. A nebylo země ni nebeských těles
a přitažlivosti; rozpínal 
a stahoval Nesmrtelník svou vůlí 
své pružné smysly; věčný život
však tryskal a smrti nebylo.
2. Zvuk polnice9  nebesa probudil
a spousta krvavých mraků se táhla
kol šerých Urizenových skal – 
tak zval se, jenž v nesmírnu byl sám.
3. Vřesk polnice – a tisíce věčnosti

B4
Kol bezútěšných pustin se 
shlukly, 
teď plných mraků, temnoty, 
vod,
jež se válely v zmateném 
úsilí
a mluvily řečí hlučících 
hromů,
jež bouřily se po štítech jeho 
hor:

4. „Z těch hloubek chmurné 
samoty
a z věčného bytu své 
svatosti, 
skryt, odloučen, v pevných 
svých záměrech,
jež chovám pro budoucí dni, 

13- -I have sought for a joy without pain,
9V p.t. trouba. Polnice se mi vzhledem k aluzím na Zj a 
Ex zdá přesnější,  neboť odpovídá českému textu 
ekumenického překladu Písma svatého Starého a 
Nového zákona, stejně jako Blakeův anglický text 
používá trumpet odpovídající textu King James Bible.
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14- -For a solid without fluctuation
15- -Why will you die O Eternals?
16- -Why live in unquenchable burnings?

17- -5 First I fought with the fire; consum'd
18- -Inwards, into a deep world within:
19- -A void immense, wild dark & deep
20- -Where nothing was: Natures wide womb
21- -And self balanc'd stretch'd o'er the void
22- -I alone, even I! the winds merciless
23- -Bound; but condensing, in torrents
24- -They fall & fall; strong, I repell'd
25- -The vast waves, & arose on the waters
26- -A wide world of solid obstruction

27- -6, Here alone I in books formd of me-
28- -       -tals
29- -Have written the secrets of wisdom
30- -The secrets of dark contemplation
31- -By fightings and conflicts dire.
32- -With terrible monsters Sin-bred:
33- -Which the bosoms of all inhabit;
34- -Seven deadly Sins of the soul.

35- -7. Lo! I unfold my darkness; and on
36- -This rock, place with strong hand the 
Book
37- -Of eternal brass, written in my solitude. 

38- -8. Laws of peace, of love. of unity;
39- -Of pity. compassion. forgiveness.
40- -Let each chuse one habitation;
41- -His ancient infinite mansion:
42- -One command, one joy, one desire,
43- -One curse, one weight, one measure
44- -One King. one God, one Law.

45- - Chap: III.
46- -1. The voice ended, they saw his pale
47- -          visage
48- -Emerge from the darkness; his hand
49- -On the rock of eternity unclasping
50- -The Book of brass. Rage siez'd the strong
51- -2. Rage, fury. intense indignation
52- -In cataracts of fire blood & gall
53- -In whirlwinds of sulphurous smoke:
54- -And enormous forms of energy;
55--all the seven deadly sins

jsem hledal radosti bez bolu 
a pevnosti bez chvění.10 Ó, Věční, 
proč chcete mřít, proč žíti v žárech, 
jichž nelze uhasit?

5. Já nejprve jsem s ohněm zápasil,
Jsa pohroužen11   v hluboký svět,
v nesmírné prázdno, divoké, temné
a hluboké, v němž nebylo nic:
přírody širé lůno  rozpjalo se nad prázdnotou12

A já, já sám jsem větry bez milosti spoutal
Houstly však v proudy vod a padaly, padaly – 
Já odrážel ohromné vlny a povstal
Z vod širý svět jak přehrada pevná.

6. Zde v knihy udělané z kovů
jsem taje moudrosti napsal sám,
ty taje chmurného rozjímání,
boje a zápasy příšernými 
s obludami, jež zplodil hřích, 
jež obývají v prsou všech,
se sedmi smrtelnými hříchy. 

7. Své temnoty odhaluji a kladu
sem na skálu silnou rukou tu knihu pokládám 
knihu z věčného kovu, v mé samotě psanou.

8. Zákony míru, lásky, jednoty, 
soucitu, slitování, odpuštění. 
Nechť  obydlí si každá zvolí, 
Své dávné a nekonečné sídlo, 
Jeden příkaz, jednu radost, jednu touhu,
jednu kletbu, jednu váhu, jednu míru, 
jednoho krále a boha, jeden zákon.“

Kap III.
1. Hlas dozněl: jeho bledou tvář, 
z tmy nořit se viděli, jak jeho ruka
tu kovovou knihu rozevírala
na skále věčnosti. Silné jal vztek - 
2. vztek zuřivosti a prudký hněv
v svých přívalech ohně, krve a žluči
a ve vírech sírného dýmu
a v hrozných podobách energie
všech sedm smrtelných hříchů duše 

10 V p.t. bez změny
11V p.t. stravován
12V p.t. A rozpjat nad prázdnem se vznášel – já sám! A 
kruté větry se hnaly
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B6
02-- In living creations 
appear'd
03- -In the flames of 
eternal fury,

04- -3. Sund'ring. 
dark'ning, thund'ring!
05- - Rent away with a 
terrible crash
06- - Eternity roll'd wide apart
07- - Wide asunder rolling
08- -Mountainous all around
09- -Departing: departing: departing
10- - Leaving ruinous fragments of life
11- - Hanging frowning cliffs & all between
12- - An ocean of voidness unfathomable.

B6
se zjevilo v živých 
stvořeních
 v těch věčně zuřících 
plamenech. 

3. A odlučujíc se, tmíc a 
hřmíc
se věčnost roztrhla 
s hrozným třeskem

a odvalila se daleko a široko rozevřela;
jako horstvo kolkolem
se vzdalovala dál a dál
a trosky života nechávala 
tam viset, mračné skály a vprostřed
pak moře prázdnoty bezedné.

5
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13- -4. The roaring fires ran o'er the heav'ns
14- -In whirlwinds & cataracts of blood
15- -And o'er the dark desarts of Urizen
16- -Fires pour thro' the void on all sides
17- -On Urizens self-begotten armies,

18- -5. But no light from the fires, all was
19- -          darkness
20- -In the flames of Eternal fury
21- -6. In fierce anguish & quenchless
22- -        flames
23- -                                             -ging
24- -To the desarts and rocks he ran ra-
25- -To hide, but he could not; combining,
26- -   He dug mountains & hills in vast 
strength
27- - He piled them in incessant labour,
28- -In howlings & pangs & fierce madness
29- -Long periods in burning fires labouring
30- -Till hoary, and age-broke, and aged,
31- -In despair and the shadows of death.

32- -7 And a roof vast petrific around,
33- -On all sides he fram'd: like a womb;
34- -Where thousands of rivers in veins
35- -Of blood pour down the mountains to 
cool 
36- -The eternal fires beating without
37- -From Eternals; & like a black globe
38- -View'd by sons of Eternity. standing
39- -On the shore of the infinite ocean
40- -Like a human heart strugling & beating
41- -The vast world of Urizen appear'd.

42- -8. And Los round the dark globe of
43- -        Urizen,
44- -Kept watch for Eternals to confine,
45- -The obscure separation alone;
46- -For Eternity stood wide apart,

4. A hučící ohně se nebem hnaly
Ve větrných vírech, v přívalech krve
a prázdnem zevšad se ohně lijí
nad temnou pouští Urizenovou
a na jeho samosplozené voje.

5. Z těch ohňů nebylo světlo – tma všude
v těch věčně zuřících plamenech.

6. V své úzkosti divé, v nezmarném ohni 
se do skal a pustin zběsile hnal 
a skrýt se nemohl – hory a vrchy
svou ohromnou silou vykopal
a vršil je s námahou bez ustání,
vyl bolestí v divém šílenství
a věky pracoval  v žhoucích ohních, až 
zešedivěl, stářím podlomen
v svém zoufalství a v stínech smrti.

7. Kryt širý zkamenělý  kolem 
si zbudoval ze všech stran jako lůno, 
kam tisíce řek jako žíly krve
s hor stékají, by zchladily věčné ohně
jež šlehají z Věčných: jak černá koule,
již vidí synové věčnosti
tam z břehu nesmírného moře
 jako lidské srdce, jež v zápase bije,
svět Urizenův širý se zjevil.

8. A strážce Los tam Věčným 
hlídal tu černou kouli, by v samotě
zabránil13 té temné odloučenosti;
neb Věčnost stála daleko.

13V p.t. držel
6



B7
03- - As the stars are apart 
from the earth
04- -9. Los wept howling 
around the dark
05- -          Demon:
06- -And cursing his lot for 
in anguish.
07- -Urizen was rent from 
his side:
08- -And a fathomless void 
for his feet;
09- -And intense fires for 
his dwelling.

10- -10. But Urizen laid in a 
stony sleep
11- -Unorganiz'd. rent from Eternity

12- -11. The Eternals said: What is this? Death
13- -Urizen is a clod of clay.

B8
12: Los howld in a dismal 
stupor,
03- -Groaning! gnashing! 
groaning!
04- -Till the wrenching apart 
was healed

05- -13: But the wrenching of 
Urizen
06- -            heal'd not
07- -Cold, featureless, flesh 
or clay
08- -Rifted with direful 
changes
09- -He lay in a dreamless 
night
10- -14: Till Los rouz'd his his fires
11- -          affrighted
12- -At the formless unmeasurable 
13- -               death.

B7
jak hvězdy jsou daleko od 
země.
9. Los kolem temného 
démona lkal
a vyl a proklínal osud, neb v 
mukách
byl od něho Urizen vytržen z 
jeho boku14 
a neproniknutelnou 
prázdnotu15 měl pod 
nohama a sídlem mu byly 
mocné ohně.

10. Jak zabit spal Urizen, 
beztvárný

a od Věčnosti odtržen. 

11. A Věční řekli: Co je to? Smrt.
Jen hroudou hlíny je Urizen.

B8
12. Los zavyl v děsném 
strnutí 
úpěl, skřípal zuby a úpěl,
až roztržení se zhojilo. 

13. Než Urizenovi se 
nezhojilo,
A chladný, beztvárný, tělo 
či hlína
Rván strašlivými změnami
Tam ležel v noci beze snů,

14. Až zděšen beztvárnou, 
nezměrnou smrtí
Los ohně jeho rozdmýchal.

14V p.t. od něho
15V p.t. hloubku. 
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B9
Chap: IV.
03- -1. Ages on ages roll'd 
over him!
04- -In stony sleep ages 
roll'd over him!
05- -Like a dark waste 
stretching chang'able
06- -By earthquakes riv'n, 
belching sullen
07- -       fires
08- -On ages roll'd ages in 
ghastly
09- -Sick torment; around 
him in whirlwinds
10- -Of darkness the 
eternal Prophet howl'd
11- -Beating still on his rivets of iron
12- -Pouring sodor  of iron; dividing
13- -The horrible night into watches.
14- -2. And Urizen (so his eternal name)
15- -His prolific delight obscurd more & more
16- -In dark secresy hiding in surgeing
17- -Sulphureous fluid his phantasies
18- -The Eternal Prophet heavd the dark
19- -          bellows.
20- -And turn'd restless the tongs; and the 
21- -          hammer
22- -Incessant beat; forging chains new & new
23- -Numb'ring with links. hours days & 
years
24- -3 The eternal mind bounded began to roll
25- -Eddies of wrath ceaseless round & round
26- -And the sulphureous foam surgeing thick
---
27- -Settled, a lake, bright. & shining clear.
28- -White as the snow on the mountains cold

29- -4. Forgetfulness. dumbness, necessity!
30- -In chains of the mind locked up,
31- -Like fetters of ice shrinking together.
32- -Disorganiz'd, rent from Eternity.
33- -Los beat on his fetters of iron:
34- -And heated his furnaces & pour'd
35- -Iron sodor and sodor of brass

B9
Kap IV (b)
1. Věky a věky se přehnaly 
nad ním!
V kamenném spánku  se 
hnaly nad ním 
Jako chmurná měnlivá16 

poušť se táhly 
Rvala je zemětřesení, chrlily 
ohně
věk po věku v příšerných 
nechutných17 mukách se valil 
a ve vírech větrů temnoty 
kol něho věčný prorok lkal,
v své železné svorníky stále 
bil

a železem je spájel děle noc hroznou v období.

2. A Urizen (toť jeho věčné jméno)
svou plodnou rozkoš tajně skrýval
vždy víc a v dmoucím se sirnatém proudu
své fantasie zahaloval.
Věčný prorok dmýchal měchy 
A obracel čilé kleště a koval
Vždy nové řetězy, označuje jejich články leta, 
hodiny, dni.

3.Duch věčný, sevřený, bez ustání
byla spoután a začal se zmítat do kola ve víru 
nekonečného běsnění18 
a sirnatá pěna hustě se valíc 
se usadila v jezero jasné a 
a lesklé jak na chladných horách sníh. 

4. Zapomnění, němost,  nutnost 
v mysli řetězech semknuté, 
jak v stahujících se ledových poutech
a rozrušené, odtržené
od Věčnosti, Los železná
svá pouta ukoval, vytápěl pece
a svářel bronz a železo.

16V p.t. chybí překlad changeable
17V p.t. bezmocných
18V p.t. hnal kolem dokola víry hněvu
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36- -5. Restless turnd the immortal inchain'd
37- -Heaving dolorous! anguish'd! unbearable
38- -Till a roof shaggy wild inclos'd
39- -In an orb, his fountain of thought.

40- -6. In a horrible dreamful slumber;
41- -Like the linked infernal chain;
42- -A vast Spine writh'd in torment
43- -Upon the winds; shooting pain'd
44- -Ribs, like a bending cavern
45- -And bones of solidness, froze
46- -Over all his nerves of joy.
47- -And a first Age passed over,
48- -And a state of dismal woe.

5. A Nesmrtelník bez ustání 
se zmítal v poutech, zmučen, vzpínal se bolestí 
až pevná19 střecha, 
mu uzavřela klenbou  zřídlo jeho  myšlenek.

6. V hrozném spánku plném snů
jak sčlánkovaný ten pekelný řetěz,
se zmítala v trýzni velká páteř
a větrem nesla vysílajíc
pak v bolesti žebra jak klenbu sluje, 
a pevné kosti chladně skryly
mu všechny nervy radosti.
A přešel první věk, stav hrozných běd.20

19V p.t. huňatá. (Shaggy může být i hrubý na omak)
20V p.t. bolesti, vzheldem k možné aluzi na Zj se mi běda 
zdá přesnější,  neboť odpovídá textu ekumenického 
překlad Písma svatého Starého a Nového zákona stejně 
jako anglický text Blakeův používá woe odpovídající 
textu Rev. v KJB.: „And I beheld, and heard an angel 
....saying.. Woe, woe, woe, to the inhabiters of the earth 
by reason of the other voices of the trumpet of the three 
angels, which are yet to sound!....and the fifth angel 
sounded... One woe is past; and, behold, there come two 
woes more hereafter...the second woe is past; and, 
behold, the third woe cometh quickly. And the seventh 
angel sounded.“
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B 11
Chap: IV:     -ment
03- -1: Los smitten with astonish-
04- -Frightend at the hurtling bones
05- -2: And at the surging sulphure-
06- -          -ous
07- -Perturbed Immortal mad raging
08- -3: In whirlwinds & pitch & nitre
09- -Round the furious limbs of Los
10- -4: And Los formed nets & gins
11- -And threw the nets round about
12- -5: He watch'd in shuddring fear
13- -The dark changes & bound every
14- -          change
15- -With rivets of iron & brass;
16- -6. And these were the changes 
17- -          of Urizen.

B 11
Kap. IV (a)
1. Los úžasem byl ohromen, 
a chřestotu kostí děsil se 
2. a nesmrtelníka sirnatým dýmem 
páchnoucího,21 jenž se zmítal
a válel zuře šíleně
3. ve vírech větrů, v smole a ledku,22 
kolem zuřících údů Losových
4. Los udělal pak sítě a léčky
a sítě kolem rozestřel
5. a chvěje se strachem pozoroval 
ty neblahé změny a každou spjal pak 
svorníky z bronzu a železa. 
6. A toto byly změny v Urizenovi

21V p.t. chybí.
22(ledek = dusičnan draselný -výbušnina)
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B12
03- -7. From the caverns of 
his jointed Spine,
04- -Down sunk with 
fright a red
05- -Round globe hot 
burning deep
06- -Deep down into the 
Abyss;
07- -Panting: Conglobing, 
Trembling
08- -Shooting out ten 
thousand branches
09- -Around his solid 
bones.
10- -And a second Age 
passed over,
11- -And a state of dismal 
woe.

12- -8. In harrowing fear rolling round;
13- -His nervous brain shot branches
14- -Round the branches of his heart
15- -On high into two little orbs
16- -And fixed in two little caves
17- -Hiding carefully from the wind.
18- -His Eyes beheld the deep.
19- -And a third Age passed over;
20- -And a state of dismal woe.
21- -9. The pangs of hope began.
22- -In heavy pain striving. struggling.
23- -Two Ears in close volutions.
24- -From beneath his orbs of vision
25- -Shot spiring out. and petrified
26- -As they grew. And a fourth Age passed
27- -And a state of dismal woe.
28- -10. In ghastly torment sick;
29- -Hanging upon the wind;

B12
7. pak z dutin skloubené 
páteře
se snesla s děsem rudá 
koule,
jež žhavě plála, hluboko 
tam v propast hlubokou
a škubavě třesouc se srážela 
se
a vysílala tisíce větví
kol jeho pevných kostí 
a druhý věk pominul 
a stav hrozných běd.

8.  Když v trýznivém strachu  byl dokola hnán 
jeho nervový mozek vystřeloval větve, 
kolem  větví jeho srdce, 
do výše,23 v dvě malé koule, 
jež tkvěly tam v dvou malých dutinách,
a pečlivě skrývané před větrem
jeho oči v hloubku se dívaly
a pominul třetí věk 
a stav hrozných běd.
Pak nastala muka naděje. 
A v těžkém bolu, s námahou, bojem
dvě uši v těsných závitech
zpod jeho očí vyrazily a tuhly rostouce. 
A přešel čtvrtý věk
stav hrozných běd.
10. A v mukách příšerných
když vznášel se ve větru

23V p.t. nahoře
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B14
03- - Two Nostrils bent 
down to the deep 
04- - And a fifth Age passed 
over;
05- -And a state of dismal 
woe

06- - 11. In ghastly torment 
sick;
07- - Within his ribs bloated 
round.
08- - A craving Hungry 
Cavern:
09- - Thence arose his 
channeld Throat.
10- - And like a red flame a Tongue
11- - Of thirst & of hunger appeard.
12- - And a sixth Age passed over:
13- - And a state of dismal woe.

B14
dvě nozdry se k propasti 
skláněly
a přešel pátý věk, 
stav hrozných běd.

11. A v mukách příšerných
se mezi žebry nadula
mu dutina hladová
z ní vyšel táhlý jícen,
pak rudý plamen zjevil se 
pak jazyk žíznivý, 
hladový. 
a přešel šestý věk, 

a stav hrozné bolesti.
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14- - 12. Enraged & stifled with torment
15- - He threw his right Arm to the north
16- - His left Arm to the south
17- - Shooting out in anguish deep.
18- - And his Feet stampd the nether Abyss
19- - In trembling & howling & dismay.
20- - And a seventh Age passed over:
21- - And a state of dismal woe.
22- - Chap: V.
23- -1. In terrors Los shrunk from his
24- -            task;
25- -His great hammer fell from his hand;
26- -His fires beheld, and sickening.
27- -Hid their strong limbs in smoke.
28- -For with noises ruinous loud;
29- -With hurtlings & clashings & groans
30- -The Immortal endur'd his chains,
31- -Tho' bound in a deadly sleep.

32.- -2. All the myriads of Eternity:
33- -All the wisdom & joy of life;
34- -Roll like a sea around him.
35- -Except what his little orbs
36- -Of sight by degrees unfold.

37- -3. And now his eternal life
38- -Like a dream was obliterated

39- -4. Shudd'ring, the Eternal Prophet smote
40- -With a stroke, from his north to south
41- -          region
42- -The bellows & hammer are silent now
43- -A nerveless silence, his prophetic voice 
44- -Siez'd; a cold solitude & dark void
45- -The Eternal Prophet & Urizen clos'd

46- -5. Ages on ages rolld over them
47- -Cut off from life & light frozen
48- -Into horrible forms of deformity
49- - -Then he look'd back with anxious desire
51- -But the space undivided by existence
52- - Struck horror into his soul. suffer'd his 
fires to decay

53- - 6. Los wept obscur'd with mourning:
54- -   His bosom earthquak'd with sighs,
55- -     He saw Urizen deadly black,
56- -   In his chains bound, & Pity began.

12. A rozlícen, duse se mukami
svou pravici vztáhl k severu 
a k jihu levici
a v úzkosti těžké je rozepjal
svou nohou propast deptaje
a strachem se třásl a vyl.
A přešel sedmý věk, 
stav hrozných běd.
Kap. V
1. Los s hrůzou se děsil svého díla
veliké kladivo mu vypadlo 
jeho ohně to viděly a ochably, 
skryly v dýmu své silné údy
neb s hlasitým, zhoubným rachotem
a s chřestotem, řinčením a sténáním
své řetězy snášel nesmrtelný 
ač sklíčen byl spánkem smrtelným.

2. A všecky ty tisíce věčnosti 
všechna moudrost a radost ze života
jako moře ho oblévají
kromě toho, co jeho malé oči 
mu postupně zjevují

3. a teď jeho věčný život 
byl zahlazen jako sen.

4. Pak zachvěv se, Věčný prorok 
ranou od severu k jihu udeřil
teď umlkly měchy a kladivo
a mdlé mlčení zchvátilo jeho prorocký hlas
a sevřen byl Urizen a Los
v chlad samoty, v temnou prázdnotu  

5. Věk po věku přešel nad nimi,
 vzdáleni života, světla byli 
a ztuhli strašně znetvořeni. Pak ohlédl se 
s úzkostnou touhou, ale prostor, bytím 
nerozdělen, mu duši hrůzou jal.

6. Los plakal smutkem zastíněn
a prsa vzlyky se zachvěla; zřel Urizena jak 
mrtvolu černou
A v řetězech – soucit zrodil se.
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 57- - 7. In anguish dividing & dividing
 58- - For pity divides the soul
59- - In pangs eternity on eternity
60- - Life in cataracts pourd down his
61- -          cliffs
62- -The void shrunk the lymph into Nerves
63- -Wand'ring wide on the bosom of night
64- -And left a round globe of blood
65- -Trembling upon the Void

7. A v úzkosti dělil jej a dělil, 
neb soucit duši v bolestech 
vždy rozděluje, věčně a věčně
se život lil proudy s jeho skal.
A prázdnota srazila lymfu v nervy, 
jež v náruči noci se daleko táhly
a zanechaly kouli z krve,
jež nad prázdnem se chvěla.
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B16
03- -Thus the Eternal 
Prophet was divided
04- -Before the death 
image of Urizen
05- -For in changeable 
clouds and darkness
06- -In a winterly night 
beneath,
07- -The Abyss of Los 
stretch'd immense:
08- -And now seen, now 
obscur'd to the eyes
09- -Of Eternals, the 
visions remote
10- -Of the dark seperation 
appear'd.
11- -As glasses discover Worlds
12- -In the endless-Abyss of space.
13- -So the expanding eyes of Immortals
14- -Beheld the dark visions of Los,
15- -And the globe of life blood trembling.

B16
Tak Věčný prorok byl 
rozdělen
před Urizenovým obrazem 
smrti, 
neb v měnlivých mracích a v 
temnotách
se dole zimní nocí táhla
ta Losova propast nesmírná;
teď jasně, teď temně očím 
Věčných
se v dálce objevily 
vize toho neblahého 
oddělení;24

jak dalekohled, když zjevuje 
světy
v té nesmírné propasti 

prostoru,
tak šířící se oči Věčných
tam zřely Losův smutný zjev 
a chvějivou kouli živé krve

24V p.t. se v dálce ukazovalo to rozdělení neblahé
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B18
03- -8. The globe 
of life blood trembled
04- -Branching out into 
roots:
05- -Fib'rous, writhing 
upon the winds:
06- -Fibres of blood, milk 
and tears:
07- -In pangs, eternity on 
eternity,
08- -At length in tears & 
cries imbodied
09- -A female form 
trembling and pale
10- -Waves before his 
deathy face

11- -9. All Eternity shudderd at sight
12- -Of the first female now separate
13- -Pale as a cloud of snow
14- -Waving before the face of Los 
15- -10. Wonder, awe, fear, astonishment.
16- -Petrify the eternal myriads,
17- -At the first female form now separate 

B18
8. A koule z živé krve se 
chvěla 
a rozvětvila se v kořeny
jež jako vlákna se plazila 
vzduchem
jak vlákna z krve, mléka a 
slz
ve svých bolestech věčně a 
věčně, 
až s pláčem a křikem chvějíc, 
bledá
se vtělila v ženskou postavu, 
se 
jež před jeho tváří se chvěla

9. A všecka věčnost zachvěla se
zříc první ženu teď oddělenou 
a bledou jak sněžný mrak 
se vznášet před tváří Losovou. 
10. Strachem, úžasem, podivem, posvátnou 
úctou ty věčné zástupy ustrnuly,25

když spatřily první ženu, nyní odloučenou,26

25 V p.t. ohromily
26 V p.t. samotnou
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B 20
02- -They call'd 
her Pity, and fled

03- -11. "Spread a Tent. 
with strong cur-
04- - -tains around them
05- -"Let cords & stakes 
bind in the Void
06- -That Eternals may no 
more behold them"

07- -12. They began to 
weave curtains of
08- -            darkness
09- -They erected large 
pillars round the Void
10- -With golden hooks 
fastend in the pillars
11- -With infinite labour 
the Eternals
12- -A woof wove. and called it Science
13- -                     Chap: VI.
14- -1. But Los saw the Female & pitied
15- -He embrac'd her, she wept, she refus'd
16- -In perverse and cruel delight
17- -She fled from his arms, yet he followd

18- -2. Eternity shudder'd when they saw,
19- -Man begetting his likeness,
20- -On his own divided image.

21- -3. A time passed over, the Eternals
22- -Began to erect the tent;
23- -When Enitharmon sick,
24- -Felt a Worm within her womb,

25- -4. Yet helpless it lay like a Worm
26- -In the trembling womb
27- -To be moulded into existence
-

B20
a prchly, zvouce ji soucitem. 

 11.„V stan s clonami silnými 
skryjte je 
a provazy a kůly27 sevřete 
prázdno, 
ať Věční už jich nespatří.“

12. Tkát jali se záclony 
temnoty
kol prázdna vztyčili silné 
sloupy
a upevnili v nich zlaté háky, 
pak Věční s námahou 
nekonečnou, 
přízi28 utkali a nazvali ji 
Vědou.

Kap. VI
1.Los viděl však  ženu, soucit s ní měl
a objal ji – plakala, unikla 
a v rozkoši kruté, zvrácené
mu z náručí prchla – stíhal ji.
 
2. Věční se zhrozili vidouce, 
jak s odděleným svým obrazem
muž zplodil tvora  k své podobě. 

3. Čas přešel; Věční stan
se jali budovat, 
když Enitharmon mdlá
v svém životě červa cítila

4. Zatím ležel, bezbranný jak červ, 
ve chvějícím se lůně, 
čekaje na své zrození29

červ každý den jí ležel na ňadrech

27 V p.t. koly
28 V p.t. tkáň.
29 V p.t. chybí.
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28- -5. All day the worm lay on her bosom
29- -All night within her womb
30- -The worm lay till it grew to a ser-
31- -        -pent
32- -With dolorous hissings & poisons
33- -Round Enitharmons loins folding,

34- - 6. Coild within Enitharmons womb
35- -The serpent grew casting its scales,
36- -With sharp pangs the hissings began
37- -To change to a grating cry,
38- -Many sorrows and dismal throes.
39- -Many forms of fish, bird & beast
40- -Brought forth an Infant form
41- -Where was a worm before.

44- -7. The Eternals their tent finished
45- -Alarm'd with these gloomy visions
46- -When Enitharmon groaning
47- -Produc'd a man Child to the light.

48- -8. A shriek ran thro' Eternity:
49- -And a paralytic stroke;
50- -At the birth of the Human shadow.

51- -9. Delving earth in his resistless
52- -        way:
53- -Howling, the Child with fierce flames
54- -Issu'd from Enitharmon.

55- -10. The Eternals, closed the tent
56- -They beat down the stakes the cords

5. A v noci v jejím lůně zas
a ležel, až v hada vyrostl
A žalostně syče, pln jedů, kol beder
Se Enitharmoně ovíjel. 

6. Had rostl svinut v jejím lůně, 
své šupiny svrhoval, 
a v prudkých bolestech syčení
se měnilo v odporný skřek: 
mnohé hoře a hrozné bolesti,
mnohé podoby zvěře, ptáků, ryb 
zplodily dětskou podobu
tam, kde předtím byl červ.

7. Když Věční dokončili stan, 
v té hrůze chmurných vidění,
Enitharmon sténajíc zrodila
Dítě rodu mužského.

8. Křik proletěl pak věčností
a rána ohromující, 
když lidský stín se narodil.

9. Rvouc nezadržitelně zemi 
a ječíc , s plameny lítými 
to dítě vyšlo z lůna.

10. Stan uzavřeli Věční
A rozbili kůly a provazy,
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03- -Stretch'd for a 
work of eternity:
04- -No more Los 
beheld Eternity.

05- -11. In his hands he 
siez'd the infant
06- -He bathed him in 
springs of sorrow
07- -He gave him to 
Enitharmon.

08- -                     Chap. VII.
09- -1. They named the 
child Orc, he grew
10- -Fed with milk of 
Enitharmon

11- -2. Los awoke her; O 
sorrow & pain!
12- -A tight'ning girdle grew,
13- -Around his bosom. In sobbings
14- -He burst the girdle in twain,
15- -But still another girdle
16- -Opressd his bosom. In sobbings
17- -Again he burst it. Again
18- -Another girdle succeeds
19- -The girdle was form'd by day;
20- -By night was burst in twain.

21- -3. These falling down on the rock
22- -Into an iron Chain
23- -In each other link by link lock'd 

24- -4. They took Orc to the top of a
25- -          mountain.
26- -O how Enitharmon wept!
27- -They chain'd his young limbs to the 
28- -          rock
29- -With the Chain of Jealousy
30- -Beneath Urizens deathful shado
 31- -5. The dead heard the voice of the
32- -              child
33- -And began to awake from sleep
34- -All things. heard the voice of the child
35- -And began to awake to life.

B22
jež napjali k dílu věčnosti.
Los již věčnosti neviděl.

11. Svou rukou chopil se 
dítěte
a v pramenech hoře je 
vykoupal
a Enitharmoně dal.

Kap VII
1. a dítě nazváno Ork, a rostl 
jsa kojen Enitharmonou

2. Los vzbudil ji. Ó muka a 
žal!

pás svíravý kolem prsou mu narostl
kolem hrudi a vzlykaje 
jej ve dví rozerval
ale pás jiný však
jeho hruď svíral. Vzlykaje 
jej zase rozerval a zas tu nový pás. 
pás ve dne utvořený 
byl v noci rozerván.

3. A padajíce na skálu se v řetěz spojily
ty pásy – článek ke článku 
do železného řetězu.30

4.Vzali Orka na vrchol hory.
Jak Enitharmon plakala!
jeho mladé údy přivázali ke skále
řetězem žárlivosti31 
pod Urizenův vražedný stín.

5. Hlas dítěte mrtví slyšeli
a procitali ze spaní;
vše slyšelo hlas dítěte
a probouzelo se k životu.

30 V p.t. chybí
31V p.t. tam spoutala řetězem žárlivost
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36- -6. And Urizen craving with hunger
37- -Stung with the odours of Nature
38- -Explor'd his dens around

39- -7. He form'd a line & a plummet
40- -To divide the Abyss beneath.
41- -He form'd a dividing rule:

42- -8. He formed scales to weigh:
43- -He formed massy weights;
44- -He formed a brazen quadrant:
45- -He formed golden compasses
46- -And began to explore the Abyss
47- -And he planted a garden of fruits 

48- -9. But Los encircled Enitharmon
49- -With fires of Prophecy
50- -From the sight of Urizen & Orc.

51- -10. And she bore an enormous race
52- -                     Chap. VIII.
53- -1. Urizen explor'd his dens
54- -Mountain, moor, & wilderness
55- -With a globe of fire lighting his
56- -              journey
57- -A fearful journey. annoy'd
58- -By cruel 
enormities; forms

6. a hladový Urizen podrážděn
jsa vůněmi přírody propátral 
svá doupata kolkolem.

7. A udělal provázek32 a olovnici33 
by propast rozdělil
a stanovil pravidla rozdělení

8. a váhy udělal
těžká závaží
a kvadrant kovový 
a zlatá kružítka34

a propast zkoumat se jal  
 a založil ovocný sad.
A ohni proroctví obklopil 

9.Los Enitharmonu
A před Urizenem a Orkem ji skryl 

10. A vzešel z ní nesmírný rod.

Kap. VIII.
1. Svá doupata propátral Urizen, 
a hory, slatiny a pustinu
koulí ohnivou svítě si na cestu
tu cestu strašnou, kde se mu 
vstříc stavěly kruté obludnosti

32 V p.t. chybí
33 V p.t. krokvice, tj. olovnice s pravítkem
34 či kompasy, jak zní p.t.
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59 - - Of life on his 
forsaken 
mountains 

04- -2. And his world 
teemd vast enormities
05- -Frightning: faithless; 
fawning
06- -Portions of life; 
similitudes
07- -Of a foot, or a hand, or 
a head
08- -Or a heart, or an eye, 
they swam mis
09- -          -chevous
10- -Dread terrors! 
delighting in blood

11- -3 Most Urizen sicken'd 
to see
12- -His eternal creations appear
13- -Sons & daughters of sorrow on 
mountains
14- -Weeping! wailing! first Thiriel appear'd
15- -Astonish'd at his own existence
16- -Like a man from a cloud born, & Utha
17- -From the waters emerging, laments!
18- -Grodna rent the deep earth howling
19- -Amaz'd! his heavens immense cracks
20- -Like the ground parch'd with heat; then
21- -        Fuzon
22- -Flam'd out! first begotten, last born.
23- -All his eternal sons in like manner
24- -His daughters from green herbs & cattle
25- -From monsters, & worms of the pit
26- -4. He in darkness clos'd, view'd all his
27- -              race
28- -And his soul sicken'd! he curs'd
29- -Both sons & daughters; for he saw
30- -That no flesh nor spirit could keep
31- -His iron laws one moment.
32- -5. For he saw that life liv'd upon
33- -              death

B24
Tvary života na jeho pustých 
horách.

2. A svět jeho rodil spoustu 
oblud, 
části života hrozné, lísavé, 
zrádné
tu podoby nohy, tu ruky, tu 
hlavy 
tu srdce, zlomyslně se 
vznášely,
hrůzy příšerné, 
jimž rozkoší byla krev.

3. A nejvíc se Urizen 
zhnusil35, když viděl
se zjevovat věčný svůj rod,
ty děti žalu na horách
tam plakat a lkát.36   
Nejprv Thiriel se zjevil, užaslý nad svým 
bytím, jak člověk zrozený z mraku; 
a Utha z vod vynořiv se lká;
rval Grodna hlubokou zem a vyl
v svém úžase; nebe nesmírné
jak vyprahlá půda horkem puká,
a Fuzon vzplál, jenž první byl počat
a narozen poslední, a rovněž tak
i všichni jeho synové věční
A jeho dcery z trav zelených 
a z dobytčat, oblud a z červů z jámy.

4. V tmu zahalen viděl všechen svůj rod, 
a na duši mu bylo zle37! Proklínal 
své syny i dcery, neb uviděl, 
že tělo ni duch nemůže zachovat 
jeho železné zákony ani na chvíli 38 

5. Neb viděl, že život ze smrti žije,

35 V p.t. zděsil
36 V p.t. chybí
37 V p.t. mysl mu klesla
38 V p.t. že nemůže zachovat tělo ani ducha ni na chvíli 
jeho železný zákon. 
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B25
02 - -The Ox in the 
slaughter house moans
03- -The Dog at the 
wintry door
04- -And he wept, & he 
called it Pity
05- -And his tears flowed 
down on the winds
06- -6. Cold he wander'd 
on high, over
07- -        their cities
08- -In weeping & pain & 
woe!
09- -And where-ever he 
wanderd in sorrows
10- -Upon the aged 
heavens
11- -A cold shadow 
follow'd behind him
12- -Like a spiders web. moist, cold, & dim
13- -Drawing out from his sorrowing soul
14- -The dungeon-like heaven dividing.
15- -Where ever the footsteps of Urizen
16- -Walk'd over the cities in sorrow.
17- -7. Till a Web dark & cold, throughout all
18- -The tormented element stretch'd
19- -From the sorrows of Urizens soul
20- - And the Web is a Female in embrio
21- -   None could break the Web, no wings
22- -            of fire.
23- -8. So twisted the cords, & so knotted
24- -The meshes; twisted like to the 
25- -            human brain
26- -                                           -gion
27- -9. And all calld it, The Net of Reli
Chap IX.
29- -1. Then the Inhabitants of those Cities:
30- -Felt their Nerves change into Marrow:
31- -And hardening Bones began
32- -In swift diseases and torments,
33- -In throbbings & shootings & grindings
34- -Thro' all the coasts: till weaken'd
35- -The Senses inward rush'd shrinking,
36- -Beneath the dark net of infection.
37- -2. Till the shrunken eyes clouded over
38- -Discernd not the woven hipocrisy
39- -But the streaky slime in their heavens
40- -Brought together by narrowing 
perceptions

B25

Vůl v jatkách sténá, skučí
pes v zimě u dveří;
a plakal a nazval to soucitem
a větrem se pláč jeho lil.

6. Prokřehlý,39 na výsostech,40

nad jejich městy šel, 
šel s pláčem, v mukách a žalu, 
a kamkoli přišel v zármutku
v těch starých nebesích,
stín chladný za ním se táhl
jak pavučina, vlhký, šerý,
jenž z duše smutné mu 
vycházel,
a nebe žaláři podobné dělil, 
ať kamkoliv kráčel Urizen,

jda nad městy v zármutku;

7. až temná, chladná síť41 se táhla
vším živlem trýzněným
z těch žalů Urizenovy duše. 
A ta síť je žena v zárodku. 
Nic nemohlo rozervat tu síť – 
ni ohnivá křídla; provazy

8. Tak byly zkrouceny a oka 
tak spletena jako lidský mozek. 

9. Vše zvalo ji Sítí náboženství.
Kap IX
1.Pak obyvatelé těch měst 
své nervy cítili měnit se v morek
a tvrdnoucí kosti tvořily
se v mukách a prudkých úzkostech
a v bolestech škubavých, píchavých  a 
hlodavých ve všech končinách
až zesláblé smysly se stáhly dovnitř
a chřadly v té síti nákazy;

2.Až  zakrnělé zastřené oči 
Tkáň pokrytectví už nepostihly,
a pestrý šlem v jejich nebesích,
jejž shrnul jejich zúžené vnímání42

39 V p.t. chybí.
40 V p.t. ve výši.
41 V p.t. tkáň
42 V p.t. zúžený zrak
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41- -Appeard transparent air; for their eyes
42- -Grew small like the eyes of a man
43- -And in reptile forms shrinking together
44- -Of seven feet stature they remaind

45- -3. Six days they shrunk up from existence
46- -And on the seventh day they rested
47- -And they bless'd the seventh day, in sick
48- -              hope:
49- -And forgot their eternal life

50- -4. And their thirty cities divided
51- -In form of a human heart
52- -No more could they rise at will
53- -In the infinite void, but bound down
54- -To earth by their narrowing perceptions

se jasným vzduchem zdál, 
neb jejich oči se zmenšily jako oči lidské;
a v podobu plazů se scvrkali 
až na velikost sedmi stop.

3. Šest dní se stále zmenšovali, přestávali žít 43

a sedmý den odpočívali 
dnu sedmému žehnali v naději chabé
a svůj věčný život zapomněli. 

4. V tvar srdce lidského rozdělilo 
se jejich třicet měst.
A pak se nemohli zdvihnout už podle své vůle 
v té nekonečné prázdnotě leč připoutáni byl
k zemi svou vnímavostí zúženou;

43 V p.t. chybí
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03- -They lived a period of years
04- -Then left a noisom body
05- -To the jaws of devouring darkness

06- -5. And their children wept & built
07- -Tombs in the desolate places
08- -And form'd laws of prudence, and
09- -          calld them
10- -The eternal laws of God

11- -6. And the thirty cities remaind
12- -Surrounded by salt floods now call'd
13- -Africa; its name was then Egypt

14- -7. The remaining sons of Urizen
15- -Beheld their brethren shrink together
16- -Beneath the Net of Urizen:
17- -Perswasion was in vain.
18- -For the ears of the inhabitants
19- -Were wither'd, & deafend, & cold;
20- -And their eyes could not discern
21- -Their brethren of other cities

22- -8. So Fuzon call'd all together
23- -The remaining children of Urizen:
24- -And they left the pendulous earth:
25- -They called it Egypt; & left it.

26- -9. And the salt ocean rolled englob'd
27- -        The End of the

28- -   first book of Urizen

B28
tak žili potom řadu let 
a zanechali odporné tělo
v jícnu hltavé temnoty.

5. A plakaly jejich děti a hroby
pak budovaly v pustinách
a tvořili zákony opatrnosti
a zvaly je zákony Božími.
Měst třicet oblitých slanými proudy

6. Tam zůstalo; zvou se teď Afrikou, jež tenkrát 
zvala se Egyptem.
A zbylí synové Urizenovi

7. své bratry viděli v jeho síti 
se scvrkovat.
Marné však bylo je přemlouvat
 - uši obyvatelů byly svrasklé,
hluché a chladné;
a nepoznávaly jejich oči 
své bratry z jiných měst.
A Urizenovy ostatní děti

8. pak  svolal Fuzon
a opustili tu vznášející se zem
Zvali ji Egyptem a odešli z ní.

9.A kruhem se slaný oceán lil.
Konec

první knihy Urizenovy 
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