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1
Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John
Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej‰í vûdecké knihovny v tehdej‰í Evropû, se v pokroãilém vûku
zaãal s naprostou váÏností zajímat o magii a okultní vûdy.
Vûﬁil, Ïe se mu pomocí du‰í zemﬁel˘ch podaﬁí objasnit zásadní
otázky lidského bytí a pochopit úãel existence tohoto svûta.
Cel˘ Ïivot poctivû slouÏil vûdû, pro královnu sestavoval horoskopy a AlÏbûta I. si jeho práce natolik váÏila, Ïe se s ním radila
i o svém zdraví, s du‰emi zemﬁel˘ch v‰ak sám komunikovat
nedokázal. Nezb˘valo mu, neÏ aby si hledal pomocníka, kter˘
by ho se záhrobním svûtem spolehlivû spojil.
Známí mu doporuãili moudrého jasnovidce Barabase Saula,
av‰ak asistent pﬁi spiritistick˘ch seancích selhal. Du‰e zemﬁel˘ch jako by se mu spí‰e vyh˘baly, neÏ s ním navazovaly kontakt. Zklaman˘ uãenec se s ním musel rozejít a hledat si jiného
asistenta. S Ïádn˘m z nov˘ch spolupracovníkÛ ale nebyl spokojen, byli to nevzdûlanci a Dee záhy shledal, Ïe naletûl podvodníkÛm. Neúspûch ho sklíãil natolik, Ïe se v zoufalství rozhodl
poprosit o pomoc Boha.
„JeÏí‰i Kriste, vysly‰ mou pokornou prosbu a se‰li mi na
pomoc zboÏného a moudrého muÏe, znalého filozofie,“ modlil
se vroucnû. „A pokud takov˘ smrtelník na této zemi neÏije,
se‰li mi z nejvy‰‰ích nebes své duchovní rádce a andûly, zejména Michaela, Gabriela, Rafaela a Uriela, Svûtlo BoÏí, i dal‰í
své nebeské andûly, aby mne vedli. NeboÈ sám jsem jiÏ hledal
moudrost v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby, av‰ak nakonec mi zbyla
pouze tato cesta.“
Modlil se kaÏd˘ veãer pﬁed spaním, nikdo v‰ak nepﬁicházel,
aby ho vysvobodil z nesnází, a s ubíhajícími dny se jeho nadûje
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v boÏí pomoc ztrácela. UÏ pﬁestával nadobro vûﬁit, Ïe vytouÏeného pomocníka najde, kdyÏ za vlídného pﬁedjaﬁí roku 1582
zaklepal na dveﬁe jeho domu v Mortlaku u Lond˘na vysok˘
‰tíhl˘ mladík s dlouh˘mi ãern˘mi vlasy, spadajícími na ‰iroká
ramena.
„Jmenuji se Edward Talbot,“ pﬁedstavil se ‰edovlasému uãenci. „Byl jsem asistentem známého matematika a astrologa
Thomase Allena a pod jeho odborn˘m vedením jsem se obeznámil s magií a s okultními vûdami.“ Vytáhl ze záÀadﬁí nûkolik listin a podal je uãenému muÏi.
Doktor John Dee je jednu po druhé peãlivû proãetl a vrátil
je pﬁíchozímu.
„A ãeho si ode mne pﬁejete?“ otázal se zdrÏenlivû.
Mlad˘ muÏ se zdvoﬁile uklonil.
„Sly‰el jsem, Ïe hledáte schopného asistenta, a pﬁicházím
vám nabídnout své sluÏby, uãen˘ doktore.“
* * *
Neznám˘ pﬁivandrovalec Edward Talbot dokázal doktora
Deea pﬁesvûdãit, Ïe je pro nûho tím prav˘m prostﬁedníkem
pro rozmluvy s andûly, po jejichÏ spoleãnosti vûhlasn˘ uãenec
touÏil. Talbot s nebe‰Èany dovedl rozprávût nejen anglicky,
n˘brÏ i latinsky a ﬁecky. Prohla‰oval s váÏnou tváﬁí, Ïe je v nepﬁetrÏitém spojení s archandûlem Urielem, naz˘van˘m Svûtlo
BoÏí.
To doktora Deea uchvátilo. Ukázal svému asistentovi magick˘ kámen, kter˘ pouÏíval jako kﬁi‰Èálovou kouli nebo ãarodûjné zrcadlo, z nûhoÏ ãetl budoucnost. Talbot se mu na oplátku
svûﬁil, Ïe vlastní tajemn˘ rukopis psan˘ hieroglyfy a dvû koule
ze slonové kosti se zázraãn˘m alchymistick˘m elixírem v podobû
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barevného prá‰ku, v jedné kouli ãerveného, v druhé bílého.
Tajemn˘ rukopis patrnû získal, kdyÏ se na útûku pﬁed zákonem skr˘val pﬁímo v hrobce ﬁímskokatolického biskupa.
Od samého zaãátku se snaÏil, aby si zaslouÏil uãencovu dÛvûru, av‰ak z nedokonalé znalosti situace usiloval spí‰e o setkání se zl˘mi duchy. Toho se doktor Dee zalekl, neboÈ touÏil
pﬁedev‰ím po setkání s boÏími andûly, zejména s archandûlem
Urielem, Svûtlem BoÏím. O svém pﬁání se pomocníkovi bez
me‰kání zmínil.
Talbot se okamÏitû pﬁizpÛsobil, a aby doktora pﬁesvûdãil,
uskuteãnil první andûlskou seanci, v níÏ vystupoval jako médium. Doktor Dee pﬁinesl svÛj zázraãn˘ kámen, Talbot si klekl
na stÛl a zaãal se modlit. Za chvíli spatﬁil v kameni archandûla
Uriela a vyzval doktora Deea, aby s ním zaãal hovoﬁit.
Uãenec si setﬁel z ãela hojn˘ pot, projev rozãilení, sepjal ruce
a otázal se:
„Ty jsi jedním z tûch, kteﬁí se zjevují v tomto kouzelném
zrcadle?“
„Ano, jsem,“ odpovûdûl archandûl Uriel.
„Jsou s tebou je‰tû nûjací dal‰í archandûlé?“ pokraãoval doktor Dee ve vyptávání.
„Michael a Rafael,“ znûla odpovûì. „Michael je ná‰ vÛdce.“
„Má kniha zvaná Soyga nûjak˘ v˘znam?“ chtûl vûdût doktor
Dee o latinské knize Aldaria sive Soyga vocor, kterou mûl ve
své bohaté knihovnû a jiÏ nebyl schopen roz‰ifrovat.
„Tato kniha byla zjevena Adamovi v ráji dobr˘mi boÏími
andûly,“ usly‰el odpovûì.
„Poradí‰ mi, jak mám ãíst tabulky z knihy Soyga ?“
„Ano, ale pouze ná‰ vÛdce Michael je schopen tuto knihu
rozlu‰tit.“
„Bylo mi prorokováno, Ïe poté, co budu schopen tuto kni11
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hu pﬁeãíst, budu Ïít pouze dva a pÛl roku. Bude tomu skuteãnû tak?“
„Ty bude‰ Ïít více neÏ sto let.“
„Co mám ãi musím uãinit, abych spatﬁil Michaela, tohoto
poÏehnaného archandûla?“
„Vyvolat nás upﬁímností a pokorou. Anchor, Anachor a Anilos nemohou b˘t vyvoláni do tohoto kamene.“
„Ale já dlouho upﬁímnû touÏím pﬁeãíst ty tabulky v knize
Soyga.“
„V‰echno má v rukou pﬁedev‰ím Michael. Michael je archandûl, kter˘ tû vede. A takové vûci jsou zjeveny zásluhou cti
a pravdy, nikoliv silou.“
„Existuje nûjaká urãitá denní doba nebo pﬁesnûji hodina,
kdy je v˘hodné pokusit se spojit s archandûlem Michaelem?“
„KaÏdá hodina nám patﬁí.“
V té chvíli se na povrchu kamene objevil zvlá‰tní znak.
Doktor Dee byl pﬁekvapen.
„K ãemu se má pouÏít tato vûc?“ otázal se.
Andûlsk˘ hlas mu bez me‰kání odpovûdûl:
„Pokud se tato peãeÈ vyrytá do zlata nosí na hrudi, vÏdy
a pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti tûlo ochrání.“
Zjevení archandûla Uriela zmizelo a tím rozhovor s ním
skonãil. Doktor Dee byl s v˘sledkem prvního setkání s archandûlem spokojen a peãlivû si jeho prÛbûh zaznamenal do svého
deníku. Pﬁi andûlsk˘ch setkáních ho vedla upﬁímná snaha po
poznání boÏích pravd a víra, Ïe najde odpovûì na zásadní
otázky lidské existence.
S andûly hovoﬁil Talbot pokaÏdé zvlá‰tním jazykem, enochián‰tinou. Posvátná písmena této ﬁeãi sdûlilo Deeovi a jeho
asistentovi nebeské stvoﬁení, které jim zároveÀ pﬁikázalo, aby
se tomuto jazyku nauãili.
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Archandûlé promlouvali pﬁi seancích v˘hradnû s Talbotem,
boÏsk˘ pﬁíkaz tedy platil pﬁedev‰ím pro nûho. Zhostil se ho
pﬁekvapivû brzy a dokonale, a to mu umoÏÀovalo celou akci
bezvadnû ovládat. Dokázal bystﬁe vystihnout, co chce uãenec
sly‰et, a pﬁedem se na kaÏdou seanci svûdomitû pﬁipravil. Jeho
úspûch byl jednoznaãn˘.
* * *
Zpoãátku zastával Talbot v domû doktora Johna Deea pouze
úlohu média, postupnû se v‰ak zaãal prosazovat i jako alchymista. Uãen˘ muÏ záhadnému pﬁivandrovalci nakonec úplnû
podlehl, byl pﬁesvûdãen, Ïe by se bez nûho ve svém vûdeckém
bádání neobe‰el, a aby ho mûl ustaviãnû po ruce, rozhodl se,
Ïe ho ubytuje ve svém domû.
„Jste sám, Talbote?“ otázal se ho z opatrnosti, neboÈ o pﬁítomnost mladé rodiny nestál. „Nechystáte se náhodou oÏenit?“
Talbot okamÏitû pochopil, oã jeho zamûstnavateli jde, a pﬁizpÛsobil svou odpovûì jeho pﬁání, pﬁestoÏe v jeho srdci vûzela
vzpomínka na krásnou Ïenu s milosrdn˘m srdcem. Ba daleko
víc neÏ pouhá vzpomínka, ãastá setkání je oba nerozluãnû
sblíÏila.
„Ne, na Ïenûní nemám ani pomy‰lení,“ zalhal chladnokrevnû.
Záhy svého hostitele prohlédl, byl neobyãejnû bystr˘ a v‰ímav˘. Pﬁesnû odhadl, co chce uãen˘ muÏ sly‰et, a snaÏil se ho
na kaÏdé seanci uspokojit. Nemalou roli sehrály i omamné
látky, s nimiÏ díky praxi u jednoho lékárníka dovedl obratnû
zacházet. Opiáty zastﬁely stﬁízlivé vnímání a otevﬁely pole fantazii. Omamné látky nebyly v té dobû Ïádnou vzácností, bûÏnû
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se pouÏívaly k uti‰ení bolestí. Pﬁi andûlsk˘ch seancích pomáhaly Talbotovi libovolnû manipulovat s nebesk˘mi bytostmi.
* * *
Otﬁesné pﬁekvapení pﬁipravil doktoru Deeovi jeho ãtyﬁlet˘
syn Arthur. Pﬁibûhl jednoho dne ze zahrady cel˘ rozpálen˘ a zdû‰enû se vrhl otci kolem krku.
„On nemá u‰i!“ vykﬁikl chvûjícím se hláskem.
„Kdo?“ nevûﬁícnû se ho otázal John Dee. „Kdo nemá u‰i?“
„Edward! Edward Talbot!“
Doktor Dee chvíli uÏasle mlãel. Potom uchopil synka dvûma prsty za bradu a zvedl mu hlavu, aby mu vidûl do oãí.
„Ale to ses asi zm˘lil, chlapãe,“ prohodil konej‰ivû.
Arthur ráznû zavrtûl hlavou.
„Nezm˘lil jsem se, vidûl jsem to na vlastní oãi.“
Dee se jen nevûﬁícnû usmíval.
„Kdes to vidûl?“
Arthur ukázal rukou k oknu.
„Venku... Na zahradû,“ odpovûdûl pﬁekotnû. „Zafoukal vítr
a odhrnul Talbotovi vlasy... A pod nimi...,“ zajíkl se, vzápûtí
ale pokraãoval: „Pod tûmi odhrnut˘mi vlasy nemûl Ïádné u‰i,
jenom takové o‰klivé jizvy... na kaÏdé stranû jednu.“
Doktor Dee se zamyslel. JestliÏe se syn skuteãnû nem˘lí,
znamená to, Ïe si do svého domu nastûhoval zloãince. Pouze
zloãincÛm se v Anglii za trest uﬁezávaly u‰i. Zachvûl se hrÛzou.
Bydlí s rodinou pod jednou stﬁechou se zloãincem, on,
bezúhonn˘ a váÏen˘ uãenec, dvorní astrolog královny AlÏbûty,
její dÛvûrník!
Svûdomí mu nedalo, musel si zjednat jasno.
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