
Most a Edward Kelley
Počátkem listopadu, roku 1596 byl do hradního vězení na 

Zámeckém vrchu v Mostě dopraven magistr Edward Kelley, rytíř 
z Imany, aby si tu odpykával trest za blíže neurčená provinění. 
Bylo mu v té době jednačtyřicet let a měl za sebou život plný dra
matických zvratů, dobrodružných činů i činů, které z něho udělaly 
osobu na císařském dvoře nežádoucí. Edward Kelley (vlastním 
jménem Talbot) byl v té době jednonohý, měl uřezány obě uši, 
konfiskovaný veškerý majetek a stižen byl císařovou nepřízní.

Na císařském dvoře Rudolfa II. se Edward.Kelley objevil v do
provodu věhlasného anglického alchymisty Johna Dee nejspíš 
v roce 1584 a hned se mu podařilo, několika obratnými alchy
mistickými triky upoutat císařovu pozornost. Rudolf II. byl velkým 
příznivcem alchymie a okultních věd a měl neustálou potřebu 
peněz. Proto na něho proměna rtuti ve zlato velmi zapůsobila 
a Kelley se stal jeho alchymistou. Legenda, kterou kolem sebe 
šířil a nepochybná dovednost v alchymii mu zajistily stoupající 
věhlas, vliv na samotného císaře, ale především peníze a hmotné 
statky. To vše ale ukončil nešťastný souboj s dvorním úředníkem 
Hunklerem, jehož příčinou (prý) byla skutečnost, že Hunkler obje
vil Kelleyho pečlivě skrývanou pohanu -  katem uřezané uši za no
tářský podvod v rodné Anglii. Kelley v dubnu roku 1591 Hunklera 
zabil, a protože císař vydal přísný zákaz soubojů, byl Kelley zatčen 
a uvězněn. Jeho uvěznění bylo velkým zadostiučiněním pro jeho 
nepřátele, kterých měl jak na císařském dvoře, tak v celém krá
lovství víc než dost.

Kelley byl nejprve vězněn na hradě Křivoklátě, odkud chtěl 
prchnout, ale provaz, po němž se spouštěl, se přetrhl a vězeň 
skončil s roztříštěnou nohou pod věží Chuděrkou. Poraněná noha 
mu byla amputována a Kelley císařem omilostněn. Pó čase však 
byl znovu zatčen a odvezen do hradního vězení města Mostu, kde 
jeho žena Alžběta Westonová vlastnila malý hospodářský dvorec. 
V mosteckém vězení se Kelley dál věnoval alchymii a abý získal 
zpět ztracenou císařovu přízeň sepsal tu dílo nazvané Pojednání 
o kameni mudrců a Rudolfovi II. je věnoval. Ale ani to nestačilo 
a císař se svým okolím zůstal neoblomný. Edward Kelley se proto 
za pomoci své ženy, nevlastní dcery (pozdější slavné básnířky 
Westonie) a bratra Thomase rozhodl z mosteckého vězení uprch
nout do sousedního Saska. Ale opět měl smůlu. Jeljo nezdařený 
pokus o útěk popsal Šimon Tadeáš Budek z-Lešna těmito slovy: 
„Od manželky a dcery Keleus skrze převit byl spuštěn léta 1597 
na vánoce. Bratr s povozem Čekal, ale on do příkopu padnuv, dru
hou nohu na třikrát zlámal. Vzat a na zámku opatřen. Měl být do
dán do Prahy k císaři. Žádal, aby k němu pustili manželku a dceru. 
Tu pak s manželkou anglicky a vlašsky a s dcerou latinsky mluvil 
a nějaké vody sobě podati kázal. Nato se napil a hned skonal.“

Ve skutečnosti se Edward Kelley o útěk pokusil 1. listopadu 
1597 a onen převit, kterým utíkal, není ničím jiným než obyčej
ným záchodem.

Pohřeb Edwarda Kelleyho proběhl tajně a dodnes se neví, 
kde byl pochován. S největší pravděpodobností v nejbližším okolí 
Zámeckého vrchu.
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Program na nádvoří hradu Hněvín Vlastimil Novák

Pořadatelé:

Statutární 
město Most

Městské divadlo 
v Mostě

Pouliční plmprlové divadlo Ivany Zajáčkové. 

Historický šerm Flctum -  vystoupení z období 

renesance.

Ukázky dobové hudby -  Valdštejnská kapela 

a Pážata.

Vystoupení žongléra.

Ukázky dobových řemesel -  platnéř, kovář.

Prodejní S tán ky  s občerstvením.

Program divadelní scény hradu Hněvín

11.00 hodin
ČERT, KÁČA A BERÁNKOVÉ

Loutková pohádka na motivy klasické pohádky 

o Káče, která s pomocí oveček vyzrála na čerty. 

Pohádka je  určena dětem od 4 let.

Účinkují členové Divadla rozmanitostí.

1 4 .0 0 -1 8 .0 0  hodin
Ukázky výcviku dravých ptáků, přehlídka kouzelníků 

a mágů.

21.30  hodin - 
OSUDNÝ SOUBOJ
Divadelní představení činohry a Divadla rozmanitostí 

Městského divadla v Mostě, pojednávající o životě 

magistra Kelleyho.

Vystoupení vítěze odpolední přehlídky mágů 

a kouzelníků.

Režie: Jakub Glaserj.h.
Dramaturgie: Kateřina Fixová

Scéna, návrhy 

a realizace loutek: Vlastislav Brož
a Jiří Zajáček 

Hudba: Jan Řehák

Osoby a obsazení:

Edward Kelley,

rytíř z Imany

-  alchymista Miroslav Dvořák

Jane Westonová 

. (Kel(eyová) -  jeho žena Ivana Zajáěková

Alžběta Jane 

Westonová 

-  jeho nevlastní dcera Jitka Raková

Baltazar Stecher 

ze Sebnice 

-  hradní hejtman Jiří Kraus

Premiéra 28. června 2003

Předání ceny:

-  loutky magistra Edwarda Kelleyho.
Divadelní scéna 

hradu Hněvín v Mostě


