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O ZŁOŚCI I NIEGODZIWYCH 
SZTUKACH PIEKIELNYCH * 

Każdy, kto więcej wewnętrznie myśli, i wie cośkol
wiek o działaniu swego umysłu, jest w stanie widzieć 
i pojąć, jaką jest wyższość duchów nad ludźmi. Człowiek 
bowiem jest w stanie więcej w przeciągu minuty umy
słem swoim rozważyć, wyśnić, wywnioskować, jak w pół 
godziny wypowiedzieć i pismem wyrazić. Ztąd jasno, o ile 
człowiek wyższym jest, kiedy trwa w swoim duchu, 
a przeto o ile jest nim, kiedy się staje duchem, albowiem 
duch to myśli, a ciało jest tern narzędziem, za pomocą 
którego duch wyraża swoje myśli mową lub pismem. 
Ztąd to pochodzi, że człowiek, który się staje aniołem po 
śmierci, posiada niewypowiedziany rozum i mądrość 
względnie do rozumu i mądrości swej, kiedy żył na 
świecie; duch bowiem jego, kiedy żył na świecie, przy
wiązanym był do ciała, a przezeń znajdował się na przy
rodzonym świecie; dla której to przyczyny, to o czem wtedy 
myślał duchownie, wpływało do wyobrażeń przyrodzo
nych, które względnie są ogólnemi, grubemi i ciemnemi, 
i niezliczonych rzeczy, należących do myśli duchownej, 
nie przyjmują, a także otaczają, je gęstemi mgłami, która 
z trosk na świecie pochodzą . Inaczej rzecz się ma, gdy 
duch oswobodzon jest z ciała, i do swego duchownego 
stanu się dostaje, co ma miejsce, gdy z przyrodzonego 
świata przechodzi do duchownego, który mu jest wła3ci
wym; że natenczas stan jego pod względem myśli i uczuć 
niezmiernie jest wyższym od stanu jego dawniejszego, 
jasnem jest z powiedzianego co dopiero; zaczem idzie, że 
anieli myślą o rzeczach niewymownych i niewypowie
dzialnych; a zatem o takich, których przyrodzone myśli 
człowiecze objąć nie są w stanie; gdy tymczasem każdy 
anioł rodził się człowiekiem, i żył człowiekiem, i naten-
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czas nie zdawał się więcej wiedzieć, jak podobny inny 
człowiek. 

W tym stopniu, w jakim jest mądrość i rozum 
u aniołów, jest także złość i przebiegłość u duchów piekiel
nych; okoliczność bowiem jednaka jest, ponieważ duch 
człowieka, gdy oswobodzon jest od ciała, znajduje się 
w swojem dobrem albo w swojem złem, duch anielski 
w swojem dobrem, a duch piekielny w swojem złem; 
albowiem każdy duch jest swojem dobrem albo swojem 
złem, ponieważ jest swoją miłością, jak to już często 
przedtem powiedzieliśmy i pokazali; dla tego, jako duch 
anielski myśli, chce, mówi i czyni wedle swojego dobra, 
tak też i duch piekielny wedle swego zła; zaś wedle sa
mego zła myślić, chcieć, mówić i czynić, znaczy robić to 
wedle wszystkiego, co w złem jest zawarte. Inaczej rzecz 
się miała, gdy duch w ciele żył, tedy zło jego ducha 
znajdowało się w więzach, które dla każdego człowieka 
wypływają z prawa, z zysku, z cześci i z obaw przed 
utratą takowych, dla której to przyczyny zło ducha jego 
nie mogło wtedy wybuchnąć i pokazać się jawnie jakiem 
jest w sobie. Prócz tego także zło ducha człowieczego 
leżało podówczas osłonięte i obwinięte zewnętrzną pra
wością, szczerością, sprawiedliwością i uczuciem prawdy 
i dobra, które człowiek taki miał na ustach i udawał 
gwoli świata, i pod któremi ono do tego stopnia scho
wane i w ciemności ukryte leżało, iż zaledwie sam wie
dział, że w duchu jego taka złość i przebiegło3ć się znaj
duj e, a więc że sam w sobie takim jest djabłem, jakim 
się stanie po śmierci, gdy duch jego przyjdzie do siebie 
i do swojej przyrody. Wtedy taka złość występuje na 
jaw, że wszelką przechodzi wiarę; są tysiące rzeczy, które 
na ów czas ze samego zła wybucha i między któremi 
znajdują się i takie, jakich nie w stanie byłbyś wyrazić 
nijakiego języka słowami. Jakiemi są te rzeczy, dano 
mi poznać za pomocą kilkakrotnych doświadczeń, a na
wet i dostrzedz; pozwolono mi było bowiem przez Pana 
być na świecie duchownym pod względem ducha, a za
razem na świecie przyrodzonym pod względem ciała . 
Poświadczyć więc mogę to, że złość. ich jest tak wielką, 
iż zaledwie jedna rzecz z tysięcy da się opisać; a również, 
że gdyby Pan nie strzegł człowieka, ten nigdy by nie był 
w stanie ujść piekła, ponieważ przy każdym człowieku 
znajdują się zarówno duchy z piekła jak i aniołowie 
z nieba, Pan zaś nie jest w stanie chronić człowieka, 
jeżeli tenże nie uznaje Bóstwa, i nie żyje życiem wiary 
i miłości bliźniego, w takim bowiem wypadku odwraca 
się od Pana, i zwraca się ku piekielnym duchom, a tym 
sposobem przenika się pod względem swego ducha po
dobną co ich złością. Człowiek mimo to przez Pana usta
wicznie bywa odwodzonym od zła, które sobie z towa
rzystwa z owymi duchami przyswaja i jakby przyciąga, 
jeżeli już nie za pomocą więzów wewnętrznych, któremi 
są więzy sumienia i których nie posiada, jeżeli przeczy 
Bóstwu, to zawsze przynajmniej za pomocą więzów 
zewnętrznych, któremi, jak wyżej powiedzieliśmy są oba
wy przed prawem i jego karami i przed stratą zysku 
i pozbawieniem czci i sławy; taki człowiek da się 

wprawdzie odwieść od złego za pomocą przy jem osc1 
s"'."ojej miłości, i za pomocą obawy przed stratci i pozba
w1emem tych przyjemności, lecz nie moż być przypro
wadzanym do dóbr duchownych, albo wiem o ile do nich 
bywa przyprowadzanym, o tyle knuje u siebie p rzebie
głości i podstępy, udając i kłamiąc dobro, zczerość 
i sprawiedliwość, w celu prz konan ia, a tym sposobem 
oszukania drugich; ta przebiegłość dołącza się do zł a jecro 
ducha i tworzy je i sprawia, że jest zł em takiem, j ak ie~n 
jest w swojej przyrodzie. 

Najgorsi ze wszystkich są ci, którzy trwali w zł em 
z miłości własnej płynącem, i którzy zarazem wewnątrz 
siebie wedle podstępu po tępowali, albowiem podstęp 
przenika głębiej myśli i uczucia i zaraża je jadem, a tym 
sposobem niszczy wszelkie życie duchowne człowieka. 
Większa część ich przebywa w piekłach z tyłu, i zow ie 
s ię geniuszami; przyjemność ich tam polega na tem, że 
się robią niewidzialnemi i latają około innych jak mary, 
i nanoszą zło w ukryciu, któremi sieją na około jak 
gadziny jadem; ci przed innymi okropnie są męczeni. 
Natomiast ci, którzy nie , byli podstępnymi ani zło:.liwą 
przebiegłością przesiąknięci, zawsze jednak trwali w złem 
płynącym z miłości własnej, przebywają także z tyłu 
w piekłach, jednak nie tak głębokich . Ci zaś, którzy 
trwali w złem , z miłości świata płynącem , znajdują sic; 
w piekłach z przodu, i nazywani są duchami; ci nie ą 
takiem złem , to jest nie są takiemi n ienawiściami i z m
stami, jakiemi są owi, którzy trwają w zł em, płynącym 
z miłości własn ej; a za tern nie posiadają te ż takiej zł ośc i 
i przebiegłości; dla tego też piekła ich są łagodniejszemi. 

Pozwolono mi t eż dowiedzieć sic; za pomocą doświad
czenia, jaką jes t złość tych, którzy się zowią gen iuszami. 
Geniusze nie działają ani wpływają na myśli, lecz na 
uczucia; dostrzegają one i wietrzą je jako psy w lasach 
dzikie zwierzęta ; uczucia dobre, gdzie takow eh dostrze
gają, w okamgnieniu przemieniają ·ię na złe prowadząc 
i naginając je dziwnie za pomocą przyjemności drugiego, 
i to tak potajemnie i z taką sztuką złośliwą, że t n drugi 
nic z tego nie spostrzega; przestrzegają przytem pilnie, 
aby nic nie weszło do myśli, w ten sposób bowiem od
krywani zostają; w człowieku przesiadają oni pod zatył
kiem. Na świecie byli oni tymi ludźmi, którzy podstępn i e 
zyskiwali dusze innych, prowadząc ich i przekonując za 
pomocą przyjemności ich uczuć albo żądz. Bywają oni 
jednak zdala trzymani przez Pana od każdego człowieka, 
na którego poprawę jest jeszcze jakaś nadzieja, są bo
wiem takimi, iż nie tylko zniszczyć mogą sumien i:t, lecz 
rozbudzić także u człowieka jego dziedzi zne skłonności, 
które inaczej ukryte by leżały. Dla tego też, aby czło
wiek nie był do tego doprowadzonym urządziła tak, iż 
piekła owe zupełnie są zamknięte, a gdy człowiek jaki 
po śmierci, będący takim geniuszem, na drugi świat 
przychodzi natychmiast do ich piekła bywa wrzuca . y. 
Ci sami też, gdy się w nich rozglądnąć ze względu na 
przebiegłości i podstępy, wydają się jako gadziny. 
Jaką złość posiadają duchowie piekielni, widocznem 

być może z sztuk ich niegodziwych, których liczba tak 



wielką jest, że napełnićby można książkę wyliczeniem 
ich, a kilka książek ich opisywaniem; sztuki te wszystkie 
prawie nie znane są na świecie. JEDEN RODZAJ odnosi 
się do nadużycia zgodności; DRUGI do nadużycia ostat
nich przedmiotów porządku boskiego. TRZECI do łącz
ności i wpływu myśli i uczuć za pomocą na wracań, oglądań 
i za pomocą duchów innych zewnątrz siebie i duchów 
wysłanych od siebie. CZW ARTY do działań za pomocą 
fantazyj. PIĄTY do rzucania się zewnątrz siebie, i ztąd 
do przytomności na miejscach różnych od tych, gdzie 
ciałem przebywają. SZÓSTY do udawań, przekonywań 
i kłamstw. Do tych sztuk dostaje się duch złego człowieka 
sam z siebie, gdy oswobodzon jest od swego ciała, za
warte są one bowiem w przyrodzie zła jego, który 
podówczas posiada. Temi sztukami dręczą się oni wza
jemnie w piekłach; ponieważ jednak wszystkie te sztuki, 
z wyjątkiem tych, które się dziej,ą za pomocą udawań, 
przekonywań i kłamstw, nieznane są na świecie, nie chcę 
ich w szczególności opisywać, raz że nie byłyby zrozu
miane, a potem że niegodziwe są. 
Że męczarnie w pieklach dopuszczone są przez Pana, 

pochodzi ztąd, ponieważ zło w inny sposób nie daje się 

powstrzymać i uśmierzyć. Jedynym środkiem powstrzy
mania go i uśmierzenia, jako też utrzymania piekielnej 
czerni w karbach, jest bojaźń kary; nie masz innego 
środka; bez bojaźni bowiem kary i męczarni zło rzuciło 
by się na wściekłości, i rozsiałoby się wszystko, jako 
królestwo na ziemi, w którem nie byłoby ni prawa ni 
kary. 

O WIDOKU, POŁOŻENIU 
I WIELORAKOŚCI PIEKIEŁ 

Na świecie duchownym, czyli na świecie gdzie się duchy 
znajdują i anieli, widać podobne rzeczy, co na świecie 
przyrodzonym czyli tam, gdzie ludzie są, i to do tego 
stopnia podobne, że co do zewnętrznego oblicza nie masz 
żadnej różnicy. Widać tam równiny, widać i góry, pagórki 
i skały, a między nimi doliny, nadto jeszcze wody, i wiele 
mnych rzeczy, które są na ziemi; zawsze jednak wszystko 
to jest pochodzenia duchownego; dla której to przyczyny 
pojawiają się one przed oczyma duchów i aniołów, nie 
zaś przed oczyma ludzi, ponieważ ludzie znajdują się na 
świecie przyrodzonym; zaś duchowni widzą to, co jest 
pochodzenia duchownego, a przyrodzeni to, co jest po
chodzenia przyrodzonego. Dla tej przyczyny człowiek 
oczyma swemi widzieć nie może tych rzeczy, które się 
znajdują na świecie duchownym, chyba że mu się zdarzy 
być w duchu i chyba po śmierci staje się duchem. 
Z drugiej też strony aniołowie, także i duchowie zgoła 
niczego na świecie przyrodzonym widzieć nie mogę, 
chyba że się znajdują przy człowieku, któremu dano 
rozmawiać z nimi ; oczy bowiem człowieka usposobione 

) 

są do przyjmowania światła świata przyrodzonego, a oc:z.y 
aniołów i duchów usposobione są do przyjmowania świa
tła świata duchownego, a przecież ci i tamci posiadają 
oczy na pozór zupełnie podobne. Że świat duchowny 
jest takim, człowiek przyrodzony pojąć nie jest w stanie, 
a najmniej już człowiek zmysłowy, którym jest ten, 
co w nie niewierzy prócz tego, co widzi oczyma swego 
ciała i czego rękoma jego się dotyka, a przeto prócz tego, 
co zaczerpnął za pomocą wzroku i dotykania się, i który 
wedle tych rzeczy myśli, a zatem materyalną myśl po
siada, nie zaś duchowną. Ponieważ takie istnieje podo
bieństwo świata duchownego i świata przyrodzonego, to 
człowiek po śmierci, ledwie co innego zna, jak to, że się 
znajduje na świecie, na którym się urodził, i z którego 
wyszedł; dla której to przyczyny nazywają też śmierć 
tylko przeniesieniem się z jednego świata na drugi 
podobny. 

Na miejscach wynioślejszych tam znajdują się niebiosa; 
na niskich jest tam świat duchów; pod tym i pod owemi 
znajdują się piekła. Nieba nie widać duchom, którzy się 
znajdują na świecie duchów, chyba gdy wewnętrzny 
wzrok ich zostanie otworzonym; czasami jednak widać 
im je jako mgły, lub jako białe obłoki; pochodzi ztąd, 

że anieli niebiescy znajdują się co do rozumu i mądrości 
w bardziej wewnętrznym stanie, a więc niedostępni są 
wzrokowi tych, którzy przebywają na świecie duchów. 
Duchowie zaś, którzy się znajdują na równinach i doli
nach, widzą się wzajemnie, lecz kiedy tam są oddzieleni, 
co się dzieje, gdy wpuszczeni są do swoich wnętrz, wte
dy źli duchowie nie widzą dobrych, dobrzy zaś mogą 
widzieć złych, lecz odwracają się od nicih , a duchowie, 
którzy się odwracają, stają się niewidzialnymi. Piekieł 
natomiast nie widać, ponieważ zamknięte są, widać je
dynie tylko wchody, które się zowią bramami, gdy otwie
rane bywają dla wpuszczania innych podobnych duchów. 
Wszystkie zaś bramy do piekła wiodące otwarte są od 
strony świata duchów, żadna zaś od strony nieba. 

Piekła znajdują się wszędzie, tak pod górami, pagór
kami i skałami, jak i pod równinami i dolinami. Otwory 
czyli bramy do piekieł, które znajdują się pod górami, 
pagórkami i skałami, wydają się na pozór jakby dziury 
i jakby szczeliny urwisk, jedne z nich rozciągają się 
w szerz i są przestronne, drugie ciasne i wązkie, większa 
zaś część na kształt urwisk poszarpana; wszystkie, gdy 
je oglądnąć, wydają się ciemne i czarne; piekielne duchy 
jednak, które się tam znajdują, są w takiem świetle, jakie 
się dobywa z rozzarzonych węgli; oczy ich są usposobione 
do przyjmowania tego światła, a to dla tej przyczyny, 
że podczas gdy żyli na świecie, znajdowali się w zaćmie
niu pod względem prawd boskich, przecząc takowym, 
a jakby w jasności pod względem fałszów, twierdząc je, 
zkąd też i wzrok ich w ten sposób utworzonym został. 

Ztąd również pochodzi, że światłość niebieska jest dla 
nich ciemnością, dla której to p rzyczyny, gdy wychodzą 
ze swoich jaskiń, nic nie widzą. Z tego jak najbardziej 
jawnem się dla mnie stało, że człowiek dostaje się o tyle 
do światła niebieskiego, o ile uznaje Bóstwo, i utwierdza 



u siebie te rzeczy, które należą do nieba i kościoła; a że 
o tyle dostaj e się do zaćmienia piekie lnego, o ile przeczy 
Bóstwu, i ul\vierdza u siebie rzeczy te, które są prze
ciwne rzeczom należącym do nieba i do kościoła. 

Otwory czyli bramy do piekieł, które zn&.jclują się pod 
równinami i dolinami, wydają się na pozór rozmaicie, 
jedne są podobne do tych, które się znajdują pod górami, 
pagórkami i skałami, inn wydają się jak jaskinie i pie
czary , jeszcze inne jak w ielkie rozdoły i przepaście, nie
które jak moczary, a niektóre jak st ojące wody; wszy
stkie są zakryte, i stoją otwor m tylko wtedy, kiedy źli 
duchowie ze świata duch:iw tam w rzucani bywają ; a kie
dy stoją otworem, to zionie z nich albo jakby ogi21i. 
z dymem, jaki widać w powie trzu z pożarów, albo jakby 
płomień bez dymu; albo jakby kopeć z rozpalonego ko
mina, albo jakby chmu ra i obłok gęsty. Słyszałem, że 

piek ielni duchowie nie widzą tego, ani czują, ponieważ 
gdy si ę w nich znajdują, są jak b y w swojej a tmosferze, 
a takim sposobem w przyj emnośc i swego życ ia, a to dla 
t e j pr zyczyny, że rzeczy t e odpowio:idaj <-1 złemu i fa łs zom, 
w których trwają, mianowicie ogień odpowiada niena
wiści i zem 3cie, dym i kopeć fałszom z nich płynącym, 
płomie l':t złemu miłości własn e j a chmura i gęs ty obło '~ 
fałszom ztąd pochodzącym. 

Z'.larzyło mi się także zaglądnąć do pieki eł, i widzieć 
jakiemi są wewnątrz , albowiem gdy się Pan u po'.loba , 
duch i anioł, który się znajduje u góry może wzrokiem 
przenikać te mie jsca, które są w głębi, i oglądać, jakiemi 
są, pomimo istniejących pokryć·; w ten sposób i m nie 
danem było zaglądnąć do onych miejsc. Niektóre pie kła 
wydały się na widok jako pieczary i jaskinie w urwi
skach, ciągnące si ę wewnątrz, a ztamtąd w głąb takż e, 

ukośnie lub prosto padle. Inne piekła wydały się na widok 
podobne do mateczników i nór, jakie posiada ją dzikie 
zwierzęta w lasach; jeszcze inne podobne do pi ~ czar wy
drążonych i szyb, jakie bywają w kopalniach, z jaski
niami zwróconymi ku głęb i e j położonym mie jscom; wię
ksza część piekieł jest potrójną; wyższe wydają s ię 

wewnątrz ciemne, ponieważ duchowie tamtejsi trwają 
w e fałszach ze zła płynących , niższe za ś wydają się 
rozognione, ponieważ duchowie tamtejsi trwają w samem 
złem; ciemność bowiem odpow iada fa ł szom zła, ogie i':t za~ 
samemu złemu; albowiem w głębszych piekłach znajdują 
się ci, którzy wewnątrz wedle zła postc~powali, w e m n iej 
głębokich zaś ci, którzy to czynili zewnątrz, co znaczy 
że postępowali w edle fałszów ze złego płynących. W n ie
których piekłach widać jakby zgliszcza domów i miast 
po pożarach, w których to miastach i domach piekielni 
duchowie mieszkają i ukrywają s ię. W łagodniejszych 
piekłach widać jakby liche chaty, gdzieniegdzie ustawione 
blisk o siebie n a kształt miasta, z dzielnicami i ulicami; 
wewnątrz domów znajdują się tam piekielni duchowie; 
ciągle tam kłótnie , nieprzyjaźnie, chłosty i bójki; na 
ulicach i podzielnicach zdarzają się rozboj e i grabieże. 
W niektórych piekłach znajdują się istne domy publicz
ne, które na widok okropne są, napełnione wsze lkiego 
rodzaju brudami i nieczystościami. Są też i ciemne lasy, 

po których piekielni duchowie snują się jak dzikie zwie
rzęta, a w nich znajdują się także jaskinie podziemne, 
do których się chronią, ci są prześladowani przez innych. 
Istnieją też pustynie, gdzie nic nie masz prócz nieuro
dzajnych i piaszczystych miejsc, a gdzie niegdzie poszar
pane urwiska, w których są pieczary, i tu owdzie także 
chaty; do pustych tych miejsc wyrzucani bywają z piekieł 
ci, którzy najokropniejsze przecierpieli męki, a głów
nie ci, co na świecie przebieglejszymi byli od innych 
w wymyślaniu i knuciu sztuk i podstępów; końcem ich 
bywa takie życie. 

Co się tyczy położenia piekieł w szczególności, tego 
nikt znać nie jest w stanie, ani nawet aniołowie w niebie, 
a jedynie tylko Sam Pan; położenie ich jednak w ogól
ności znanem jest z okolic, w których się znajdują; bo
wiem piekła pod względem stron są tak podzielone jak 
niebiosa, strony zaś na świecie duchownem określone są 
według miłości, albowiem wszystkie strony w niebie 
zaczynają się od Pana jako od słońca, który jest wscho
dem; a ponieważ są przeciwległe niebiosom, to ich strony 
zaczynają się od przeciwnej strony, a przeto od zachodu. 
Ztąd to pochodzi, że piekła w stronie zachodniej są ze 
wszystkich najgorsze i najokropniejsze, a tern gorsze 
i okropniejsze, im bardziej oddalone od wschodu, i tak 
stopniami po sobie następując. W tych piekłach przeby
wają ci, którzy na świecie trwali w miłości własnej, 
a ztąd w pogardzie drugich, w nieprzyjaźni przeciw tym, 
którzy im nie sprzyjali, da1ej w nienawiści i zem3cie 
przeciw tym, którzy ich nie uwielbiali i nie czcili; w naj
bardziej oddalonych piekłach znajdują się tam ci, którzy 
należeli do religii, jak ją zowią katolickiej, i chcieli być 
tam czczeni jako bogowie, a ztąd nienawiścią i zemstą 
pałali przeciw tym, co władzy ich nad duszami ludzkiemi 
i nad niebiosami nie uznawali; ci takiego samego ducha, 
to jest z taką samą nienawiścią i zemstą przeciw tym, 
co się im sprzeciwiają, jak by byli na świecie; największą 
ich przyjemnością jest pastwienie się; lecz to na drugim 
świecie obraca się na nich samych; albowiem w ich 
piekłach, któremi strona zachodnia napełnioną jest, sroży 
się jeden przeciw drugiemu, odmawiającemu boskiej wła
dzy; o tern jednak obszerniej pomówimy w dziełku 
O Sądzie Ostatecznym i o Zniszczonej Babilonii. W jaki 
zaś sposób w onej okolicy urządzone są piekła, wiedzieć 
tego nie można, wyjąwszy to tylko, że najstraszniejsze 
tego rodzaju są z boków ku stronie północnej, mniej 
straszne ku stronie południowej; tak więc okropność pie
kieł zmniejsza się od strony północnej ku południowej, 
a również stopniowo ku wschodowi. Ku północy przeby
wają tam ci, którzy byli pysznymi, i nie wierzyli 
w Bóstwo, przecież jednak nie trwali w takiej nienawiści 
i zem3cie, ani w podstępie, jak ci, którzy się tam głębiej 
w stronie zachodnie j! znajdują. W stronie wschodniej nie 
masz dziś żadnych piekieł; te które tam były niegdyś, 
przeniesione zostały na stronę zachodnią naprzód. Piekieł 
w stronie północnej i południowej znajduje się kilka; 
w nich przebywają ci, którzy, gdy żyli, trwali w miłości 
świata, a ztąd w złem rozmaitego rodzaju; rodzaje te są 



nieprzyjaźń, nieprzyjacielskie ducha usposobienie, zło
dziejstwo, rozboje, chytrość, skąpstwo, niemiłosierdzie; 
najgorsze tego rodzaju piekła są w stronie północnej, 
łagodniejsze w stronie południowej; srogość ich wzrasta 
w miarę jak się zbliżają od strony zachodniej, a także 
w miarę, jak oddalają się od strony południowej, za3 
zmniejsza się ku stronie wschodniej , a także ku połud
niowej. Za piekłami, które się znajdują w stronie za
chodniej, są ciemne lasy, w których złośliwe duchy snują 
się jak dzikie zwierzęta; podobnież za piekłami stronie 
północnej. Za piekłami zaś w stronie południowej znaj
dują się pustynie, o których dopiero co była mowa. Tyle 
o poło~eniu piekieł . 

Co się tyczy wielorakości piekieł, to liczba ich jest tak 
wielką, jak wielka jest liczba społeczeństw anielskich 
w niebiesiech, ponieważ każdemu niebieskiemu społe
czeństwu dla przeciwności odpowiada społeczeństwo pie
kielne. Każde zło bywa nieskończenie rozmaite, dopo
dobnie jak każde dobro; że się tak rzecz ma, nie poj
mują ci, którzy posiadają pojedyńcze tylko wyobrażenie 
o każdem złem, jako to o pogardzie, o nieprzyjaźni, nie
nawiści, zemście , podstępie, i o innych podobnych, lecz 
niechaj wiedzą, że każde z nich zawiera tyle charakte
rystycznych różnic, i tyle różnic powtórnie charaktery
stycznych czyli szczegółowych, że nie starczyłoby to mu 
na ich wyliczenie. Piekła odróżnione są do tego stopnia 
po porządku podług różnic każdego zła, że nic nie masz 
bardziej uporządkowanego i bardzie j odróżnionego; ztąd 
widocznem być może, że są niezliczone, jedno w blizkości 
drugiego, i jedno w dali od drugiego, stosownie do róż
nic rodzajów zła wziętych w ogólności, w szczególności 
i pojedyńczo. Są także piekła pod piekłami, istnieje też 
połączenie niektórych przejść, a połączenie kilku za po
mocą wyziewów, i wszystko to najzupełniej stosownie 
do pokrewieństwa jednego rodzaju i jednego gatunku zła 
z innemi. W jak wielkiej liczbie są piekła, dano mi 
dowiedzieć się z tego, że piekła znajdują się pod każdą 
górą, każdym pagórkiem, każdą skałą a również pod 
każdą równiną i doliną i że pod niemi rozciągają się 
wzdłuż, w szerz i w głąb; słowem całe niebo i cały 
świat duchów są jakby wydrążone, a pod nimi ciągle 
piekło. Tyle o wielorakości piekieł. 


