Tezcatlipoca - Dý majícízrcadlo
Zdeně k Patrick
A ještě jednu podivnou věc jsem viděl v krá lovské m palá ci. Nad nepřílišhlubokou
studnou spoč ívá obrovské zrcadlo. Vejde-li někdo do studně, slyší všechno, co se u ná s
na Zemi hovoří, a podívá -li se do zrcadla, spatří všechna města a všechny ná rody,
jako by stá l před nimi.
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ností počátek jeho konce, neboť zároveň dospě l k názoru, že bílí mužové přicházejí jako předvoj Opeřeného hada, který v souladu se svým
dřívě jš ím prohláš ením převezme
vládu opě t do svých rukou.
A nyní přeskočme v čase i prostoru a přenesme se do Anglie, do roku
1583. Doktor John Dee, tehdy již
š estapadesátiletý muž, náhle a nečekaně opouš tí svou rodnou Anglii,
aby se vydal s celou rodinou na neuvě řitelnou cestu. Na cestu kamsi do
střední Evropy, tedy přesně do míst,
kde z pohledu Angličana „ dávají
liš ky dobrou noc“. Do mě sta, kde
sídlí český král a římský císař Rudolf
II.
Významný anglický učenec, alchymista, astrolog a matematik
opouš tí nenadále a zdánlivě nelogicky bezpečí, které mu skýtá nejen
anglická královna Alžbě ta I., a spojuje svů j osud s podvodným alchymistou, tehdy devě tadvacetiletým
Edwardem Kelleym. Celá ta cesta
má mít ryze soukromý charakter s
nádechem ú tě ku před blíže neurčeným nebezpečím. Španě lš tí i jiní
š piclové u dvora anglické královny
mají nabýt dojmu, že se osud k
Johnu Deeovi definitivně obrátil
zády.
Pravdě podobně to vš ak bylo právě anglické panovnické oko, které
žárlivě střehlo na každý krok Johna
Deea. Nás ovš em nezajímají tehdejš í
intriky panovnických dvorů Evropy,
nýbržpouze to, čím byl vážený anglický učenec na své cestě do Prahy
prozřetelnými politiky vybaven.
Jakým trikem mě l uchvátit srdce sice
trudnomyslného panovníka, avš ak
velkého evropského sbě ratele umě ní
a kuriozit, mecenáš e matematiků ,
hvě zdářů , astrologů a alchymistů . A
právě alchymie byla zřejmě tou oblastí, kde ú střední roli mě l sehrát
Edward Kelley. Jaké dalš í tajemství

spojovalo tyto dva rozdílné muže
mimo to, že byli Angličané?
Jedna verze hovoří o tom, že se
kdesi v anglické hospů dce zmocnili
samotné Smaragdové desky Hermetického boha Trismegista - Thovta,
spisu obsahujícího návody transmutací i jiné poš etilosti.
Jiná verze hovoří o spisu pozdě ji
zvaném Vojničů v rukopis. Autorem
má být středově ký génius Roger
Bacon (asi 1214-1294), jehož vize
vývoje lidské společnosti sahala až
do 20. století: automobily, lodě , ponorky, letadla. Tento spis byl kdysi
ú dajně darován Johnu Deeovi vévodou z Northuberlandu, který se ho
zmocnil u příležitosti vypalování
anglických kláš terů .
Takový spis se skutečně dostal až
do Prahy, přímo do rukou rektora
Karlovy university, aby jej rozluš til.
Podařilo se to prý až v roce 1920.
Tehdy zabránil David Kuhn, známý
odborník na kryptografii, uveřejně ní
dekodovaného textu, neboť by prý
způ sobilo explozi přímo neuvě řitelnou.
Ti, co vyslali Johna Deea, neponechali nic náhodě . Proto byl John
Dee vyzbrojen ješ tě jednou vě cičkou, která mu mě la otevřít dveře
císařských komnat, a nejen tě ch, ale
o tom pozdě ji.
Po krátké zastávce u polského krále
Ště pána Báthoryho vstupují dne 9.
srpna l584 oba Angličané do Prahy.
Dnes bychom řekli hlavního mě sta
zemí Koruny české. Od nepamě ti
sídelního mě sta českého krále, panovníka nad ú zemím majícím tehdy
4 miliony obyvatel (Ně mecko l,5
mil., Španě lsko 6,5 mil., Anglie 5
mil.). Praha, tehdejš í střed astronomie, matematiky, astrologie a alchymie. Zde byla umístě na nejvě tš í
sbírka svě tového umě ní. V tomto
mě stě vytvořili svá vrcholná díla
Tycho de Brahe, Jan Kepler a dalš í.
Na Josefově ješ tě žije Rabbi Jehuda
Lôwi ben Bezalel a tam také kdesi
skrývá svého robota pokrytého blátem. Zde probíhají politická jednání
tehdejš í Evropy. Sem míří i John
Dee. Zde vš ak žijí i češ tí š lechtici se
svými š paně lskými manželkami,
dcerkami guvernérů Limy, či slavných bijců anglických korzárů . Celá
mise Johna Deea pravdě podobně , jak

se pozdě ji dozvíme, ztroskotala právě na této nové módě , která se v
Čechách tehdy ujala. Módě českých
š lechticů vlastnit alespoň jednu š paně lskou manželku.
Doktor John Dee navazuje první
kontakty s rytířem Tadeáš em z Hájku (1525-1600) - matematikem, botanikem, astronomem a profesorem
Karlovy university, ale předevš ím
císařským osobním lékařem a protomedikem Českého království. Mužem, který studoval na mnohých
universitách Evropy, tedy i v Anglii,
a zřejmě proto John Dee mohl smě řovat své kroky právě k ně mu.
Pravidelné seance pořádané u
Tadeáš e z Hájku v jeho domě na
Betlémském námě stí si brzo vysloužily černokně žnickou pově st. A tam
se pravdě podobně John Dee setkává
s nejbohatš ím mužem Evropy, jihočeským vladařem, panem Vilémem z
Rožmberka. Pravdě podobně mu
umožnil nahlédnout do budoucnosti,
tak jako pozdě ji i císaři. Tam pravdě podobně uzrála myš lenka pana
Viléma
nepřijmout
nabízenou
polskou korunu.
Zanedlouho se Johnu Deeovi
otevřou i komnaty Pražského hradu a
on je jmenován dvorním alchymistou
Rudolfa II. Edward Kelley sdílí tutéž
kariéru, avš ak jeho pozdě jš í osud je
velmi žalostný. John Dee požívá
zvláš tní postavení u císaře, který je
jinak velmi „ háklivý“ na výbě r členů
dvora. Nezvykle rychlá kariéra neznámého cizince z nekatolické Anglie! V zemi sice nábožensky tolerantní,
avš ak
kde
š paně lské
manželky usmě rňují své české
kavalí
Jakým
ry. trikem omámil John Dee
„ habsburské oko“? Existuje vysvě tlení v podobě legendy, která se kupodivu nestala v Čechách lidovou,
jak bylo tenkrát v kraji dobrým zvykem. Jediné vysvě tlení tohoto nezvyklého jevu bylo utajování a rozš iřování této historky jen v š lechtických kuloárech. Tedy tam, kam ucho
nepovolaného lidu nedosáhlo, nebo
takřka nedosáhlo. Avš ak přesně tam,
kam dosáhlo ucho samotného š paně lského krále.
Dá-li se klep nazvat legendou,
pak jádrem legendy je kouzelné zrcadlo, černé a čarodě jné, které John
Dee jednoho dne předvedl samotné-

mu císaři. Sám císař prý mohl tímto
zrcadlem na velkou vzdálenost pozorovat své dvořany a hovořit s nimi.
Jediné, co ješ tě o tomto přístroji
víme, je, že jeho podstatnou část
tvořilo sklo š edočerného zabarvení.
Kdekdo z nás, být v Rudolfově ků ži,
by asi po spatření své budoucnosti
byl velmi trudnomyslný, zasmuš ilý a
nedů vě řivý. Není ovš em známo, zda
bylo císaři umožně no budoucí dě je
spatřit, a tak vš e ostatní jsou opě t
pouhé dohady.
Nicméně dvě legendy o kouzelném zrcadle, jedna jako když druhé
vypadne z oka. Legendy, které dě lí
propasti času a Atlantický oceán.
Tezcatlipocovo dýmající kouzelné
zrcadlo v rudolfínské Praze? Jak by
se vš ak mohlo do Prahy dostat ně co,
co existuje pouze ve fantazii jakýchsi divochů kdesi na konci svě ta? Je
ně co podobného vů bec možné? Procento pravdě podobnosti naš eho příbě hu se vš ak zvýš í a legenda o Tezcatlipokovi dostane zakrátko zcela
jinou dimenzi.
Jaké byly dalš í osudy Johna Deea
a tím i záhadného přístroje?
Přístroj byl společně s Johnem
Deem zapů jčen za ú platu panu Vilémovi z Rožmberka. Je vš ak již
jisté, že se pobyt Johna Deea v
zemích Koruny české chýlí pomalu,
ale jistě ke svému konci. A nad
dalš ími osudy zajímavého přístroje
visí velký otazník. Ano, je velmi
pravdě podobné,
že
právě
v
okamžiku, kdy slovutný doktor
překročí státní hranici, bude
kouzelné černé zrcadlo na zcela jiném místě než on a jeho rodina. A
š paně lš tí emisaři a vyslanec vyvíjejí
horečné ú silí. Navš tě vují samotného
císaře a pozdě ji i pana Viléma v jeho
pražském sídle k tajnému jednání.
Panu Vilémovi je přislíben Řád zlatého rouna, tehdy nejvyš š í katolické
vyznamenání, které udílí sám š paně lský král. Rovně ž česká katolická
š lechta, podporovaná svými š paně lskými manželkami, usiluje o blíže
nespecifikované potrestání pana
Johna
Zločin
Deeačernokně
za blíže ž
neurčený
nictví, z zločin.
ně hož
byl učenec u císaře osočen, je vš ak v
Čechách smě š ný. V popředí nespokojené katolické š lechty je vš ak
mocný muž.
Nejvyš š í hofmistr Českého krá-

lovství Jiří Popel z Lobkovic, ale i
Pernš tejnové, mocný rod spřízně ný s
Donem Garcíou Hurtado de Mendoza, prvním guvernérem Chile a pozdě jš ím místokrálem v Peru se sídlem
v Limě ! (Anna Marie Manriquez de
Lara z rodu Hurtado de Mendoza,
pozdě ji Pernš tejnská, její dcera Polyxena se stane o ně co pozdě ji manželkou pana Viléma z Rožmberka a
ješ tě pozdě ji Zdeňka Popela z Lobkovic.)
V Praze pů sobí též bývalý námořní velitel havanské flotily, který
se proslavil v bojích proti anglickým
korzárů m - Juan Enquez de Borgia.
Nad Johnem Deem, nebo spíš e
nad jeho přístrojem, se stahují hustá
černá mračna.
tomto období hovoří i rožmberský kronikář Václav Březan: „ Joanes
Dee vypově dě ný od císaře v Juni
1586, mužučený, byv s manželkou a
dítkami a tovaryš i svými vypově dín
od císaře z Čech jednáním legáta
papežského, do Ně mec k Erfurtu
táhnout mínil... Příčina vypově dě ní
byla ně jaká pomluvení ho u císaře,
jakožby černokně žníkem byl, mě v k
tomu proti sobě nepřítele pana Jiřího
z Lobkovic.“
John Dee tedy odchází z Čech,
ale ješ tě jednou se vrátí na Třeboň k
panu Vilémovi. Pobyde tam vš ak
velmi krátce. Odchází navždy zpě t
do Anglie, kde se stává rektorem
university z vů le královny anglické
Alžbě ty I.
Pan Vilém se usmiřuje s císařem
a vzápě tí mu š paně lský vyslanec
předává Řád zlatého rouna.
Za co? Za služby, které prokázal
tento š lechtic š paně lské koruně ?
Zbyla pouze legenda o kouzelném
zrcadle a anglickém doktorovi. Zbyly
i dohady, kam se záhadný černokně žný přístroj ztratil. Existuje
ně kolik variant: Je možná opě t v
majetku š paně lského krále, ukrytý
před nepovolanými zraky.
Švédové jej zcizili za třicetileté
války, tak jako tisíce jiných drahocenností Rudolfovy či Rožmberkovy
sbírky.
Mů že být uschován na panství
Jakuba Krčína z Jelčan - vrchního
správce rožmberského majetku. Každopádně se tento záhadný aparát
podivně objevil v Čechách ješ tě jed-

nou.
Bylo to v tě žkých dobách Českého národa, kdy ze 4 miliónů obyvatel
zbylo v zemích Koruny české pouze
ně kolik stovek tisíc. Za necelých
třicet let války! Záhadné a magické
zrcadlo se objevilo jako součást nástě nné malby ve starém sídle pánů z
Rů že - na krumlovském zámku, který
získal, jak jinak, cizácký ně mecký
rod Schwarzenberků . Za jejich vlády
probě hly na zámku rekonstrukce,
jejichž součástí byl i maš karní sál
zaplně ný malbami malíře Josefa
Lederera. Tam mů žeme ješ tě dnes
spatřit legendární zrcadlo Johna Deea.
Dvě legendy, které dě lí tento svě t
na svě t denních realit a svě t mystiky.
Nevyřeš enou vš ak navždy zů stane
otázka, zda se nejedná o rozdě lení
ú myslné a zámě rné. Přestože nelze
spojit nespojitelné, v případě kouzelného Tezcatlipocova zrcadla to
nemusí být tak docela pravda. Je jen
nutné se vrátit o ně kolik let nazpě t.
Ně kdy před rok l580. Vrátit bě h času
a mít možnost zú častnit se jednání
královské rady.
Anglie prožívá velmi tě žké období, neboť její nejvě tš í rival Španě lsko získalo nové državy a zlato do
Španě lska přímo teče. Je to pro Anglii velmi nesnesitelné, a proto Alžbě ta I. vydává „ kaperské listy“, které
opravňují jejich majitele přepadávat
š paně lské lodi a zlato pů vodně určené Španě lů m přemístit na místa pro
Anglii podstatně výhodně jš í. To vš e
se odehrává ve vlnách Atlantického
oceánu.
Doprava zlata do Evropy je v
tehdejš í době velmi pomalá. Ze Španě lska se lodi vydávaly jihozápadním smě rem ke Kanárským ostrovů m, potom k Návě trným ostrovů m
Malých Antil a odtud do Panamské
ú žiny. Zpáteční cesta vedla kolem
Havany smě rem na sever. U Floridy
se lodi nasmě rovaly na východ a
hnány pasáty pluly do Evropy. A
právě v tě chto místech byly napadány anglickými korzáry. Zde se proslavil i budoucí š paně lský vyslanec v
Praze.
Protože Angličané velmi zdatně
odčerpávali příliv zlata do Madridu,
rozhodli se Španě lé pro jinou alternativu, daleko bezpečně jš í. Dlouhé

karavany putovaly z Yucatánského
poloostrova do Peru, kde se v Limě
drahocenný náklad naložil na lodě a
přes Tichý oceán „ zadem“ dostával
do Španě lska. A zde začíná opě t náš
příbě h o Johnu Deeovi a kouzelném
zrcadle - tretce, kterou indiánským
předků m prý zanechali mocní bohové.
John Dee, učený muž, který proš el mnohými evropskými země mi a
byl pravdě podobně informován o
mnohých zajímavostech přicházejících z Nového svě ta, stál prakticky v
pozadí snah vyslat anglické korzáry
na cestu kolem Ohňové země a napadnout zcela konkrétní loď, která
mě la v určeném termínu vyplout z
Limy. Tyto zprávy mohla ostatně
královská rada získat od š paně lských
zajatců . John Dee, poradce královské
rady, přesvě dčoval anglickou královnu Alžbě tu I. o nutnosti takového
zásahu. Doposud se podařilo pouze
jedinému člově ku dostat do Tichého
oceánu, a tím byl Portugalec Magalhaes. Španě lskou admiralitu ani
ve snu nenapadne, že Angličané
zaú točí v Tichém oceánu. John Dee
přesvě dčil anglickou královnu o tom,
že jediný muž, který je schopen tento
ú kol splnit, je Francis Drake. A tak
Alžbě ta I. rozhodne a Drakeova výprava se vydává, jak jinak, na soukromou cestu s cílem, jenžje ú zkostlivě tajen. Velitelská loď Golden
Hind - Zlatá laň obeplouvá za dramatických okolností Hornů v mys. To se
již píš e rok 1580. Francis Drake
smě řuje k pobřeží Peru, poblížLimy
překvapí š paně lské loďstvo a zmocní
se jeho nákladu. Marně pak hledá
hypotetickou „ západní cestu“ a když
ji nenalézá, obeplouvá jako první
Angličan země kouli a vrací se do
Anglie roku l583. Je Alžbě tou I.
povýš en do š lechtického stavu a zanedlouho nato se John Dee vydá za
Edwardem Kelleym na dalekou cestu. Cílem je české království.
Dvě legendy, vzdálené oceánem
času i oceánem skutečným. Dvě
legendy skoro „ na chlup“ stejné.
Legendy, které spojuje učenec John
Dee a Sir Francis Drake!
Na závě r této kapitoly si dovolme
upozornit na dalš í zajímavosti: Ješ tě
nejméně jedno zázračné zrcadlo se
má na naš í planetě vyskytovat. Je o

ně m řeč v souvislosti s nebeským
pů vodem panovnického rodu, z ně hož pocházel japonský císař Hirohito.
Zrcadlo prý bylo kdysi tomuto
rodu darováno nebeskými bohy jako
dů kaz božského pů vodu japonských
císařů ...
Jestliže říkáme nejméně jedno,
pak máme na mysli ješ tě jedno magické zrcadlo typu „ Tetzcatlipoca“,
ježse objevilo v jižních Čechách na
počát- ku tohoto století. Jeho poslední majitel byl dle zpráv jediný člově k, který s ním umě l zacházet.
Zemní, jak bylo tajemné zrcadlo,
nazýváno, odpoví- dalo svým popisem tomu, co víme o zrcadlu Dr.
Johna Dee. Velikostí asi l50 x l00
milimetrů jako by z oka vypadlo
malů vce z Maš karního sálu Českokrumlovského zámku. Na první pohled obyčejné tmavš í zrcadlo, o
ně mžse říká, že pouze zasvě cený byl
schopen jej uvést v činnost a spatřit
minulé i současné dě je.
Doufáme jen, že to nebyla obyčejná vě š tecká koule. Místo posledního výskytu? Magické zrcadlo bylo
naposledy vidě no ve Vimperku (u
Prachatic) - na bývalém panství pana
Voka z Rožmberka.

