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O co se jedná
Faustovská epocha se konala od 16.11.09 do 4.12.09. Probíhala s panem profesorem T. Chvátalem každý 
den první a druhou vyučovací hodinu v třetím ročníku Waldorfského lycea. Jednalo se o práci s knižními, 
divadelními a filmovými variacemi na téma Faust. Každý ze studentů v rámci epochy vysoupil se svým 
zadaným tématem v souvislosti s vývojem Faustovské minulosti. 

Smysl a cíl
Nastal čas, kdy si někteří z našeho třetího ročníku začali pokládat otázky typu...Co je smyslem lidské 
existence? Dokážu najít onen smysl včas? Jsem na to připraven? Hledáme svět sociální, snažíme se jej 
utvářet společně avšak každý přispívá jinou měrou většinou vědomě. A proto si myslím, že právě téma 
Faust je dobrým příkladem pro pochopení oné lidské existence, neboť každý z nás si v něm najde své, 
záleží na přístupu a otevřenosti vůči nabízejícím se možnostem, které nám poskytl pan profesor během 
epochy nebo my ostatním studentům a oni nám např. svými referáty nebo diskuzí. Cílem epochy neboli 
vyučujícího epochy pana profesora Chvátala podle mě bylo předat nám skrze práci s Faustovskými 
variacemi touhu po poznání, naučit se hledat souvistlosti, ale i odlišnosti mezi jednotlivými díly, umět 
zacházet s textem, umět se správně, spisovně vyjádřovat a zlepšovat svůj písemný projev. A hlavně hledat 
na tak náročném (rozsáhlém), ale přínosném tématu jako je Faust špíše to pozitivní než negativní! 

Proces
Důležitým úvodem k epoše českého jazyka a literatury s názvem Faust byla samostatná domácí příprava 
každého studenta. Všichni studenti byli povinni přečíst do začátku epochy  první díl Fausta od J. W. 
Goetha a týden před začátkem epochy někteří odevzdali zápis o připraveném zpracování vybraného 
literárního díla, filmu či divadelního (loutkového) představení. Tato příprava na epochu byla nezbytná 
pro práci v epoše samotné. 

1. a 2. den epochy po zjištění míry samostatné přípravy pomocí mini testíku proběhl podrobný referát o J. 
W. Goethovi, následovalo zjišťování, jak se vlastně Goethe k Faustovi dostal a jaký průběh mělo jeho 
sepsání až k posmrtnému vydání. Začala i práce s Goethovým Faustem. Konkrétně s věnováním, 
předehrou na divadle a prolog v nebi. 

3. den byl věnován magii, alchymii a postavě jménem Faust, povoláním doktor. Profesor studentům 
prozradil, že v minulosti existoval skutečný Faust a možná právě on inspiroval umělce jako byl Ch. 
Marlow, Goethe, Kopecký etc. Studenti také zjistili, že Faust byl motivem pro hudební skladatele jako 
byl Betthoven, G. Mahler. Referát jedné studentky poukázal na několikery knižní ilustrace a obrazy opět 
na motivy z Fausta. Na závěr hodiny profesor pustil ukázku (z rádia) pomocí které měli studenti zjistit, 
jak Goethův Mefisto zlákal (svedl) Fausta, když se s ním prvně setkal v podobě černého pudla. 

4. den přišel na řadu velmi důležitý referát, neboť studentka ostatním spolužákům přiblížila život a dílo 
Ch. Marlowa, který jako první dramatik na světe zpracoval dílo Fausta. S profesorem poté studenti 
porovnávali postavy v díle Marlowa a Goetha, zjistili, že se některé shodují takže bylo zřejmé, že se 
Goethe alespoň částečně Marlowem inspiroval. Po zbytek hodiny byl opět probírán děj Goethova 
Fausta od studovny po návštěvu u čarodějnice.  

5. den proběhlo velkolepé představení pěti „kočovných‟ loutkařů s názvem Johanes doktor Faust od 
Kamila Bednáře, který se inspiroval významným loutkařem Matějem Kopeckým. Představení mělo 
úspěch a ukázalo další variantu toho, jak byl Faust v minulosti hojně interpretovaným tématem. 
Studenti se dozvěděli i něco málo o Matěji Kopeckém a o loutkářství jako takovém. 

6. den proběhla prezentace hned čtyř referátů z nichž jediný o Ch. D. Grabovi a jeho díle Don Juan a 
Faust mluvil student plynule bez papíru, ostatní četli z papíru, ale i tak se třída dozvěděla to 
nejpodstatnější o zbývajících třech spisovatelích a jejich „faustovských‟ dílech — A. S. Puškin, 
Thomas Mann a Klaus Mann. Poté dostali studenti několik otázek. Poslední z nich se ptala na smysl 
faustovské smlouvy. Studenti napsali na tabuli své názory a jako bonus dostali za domácí úkol 
vypracovat úvahu na téma Faustovská smlouva dnešní doby (viz. ukázka vlastní tvorby).
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7. den navšívili studenti s panem profesorem Strašnické divadlo a shlédli vystoupění Doktor Faust v 
podání čtyř mladých herců, kteří toto představení přenesli do dnešní doby a snaží se divákovi ukázat, 
jak aktuální, pěstrý Faust jako téma je. 

8. den studenti za pomoci profesora dokončili děj prvního dílu Goethova Fausta. Byl představen další 
významný spisovatel M. A. Bulgakov a jeho dílo Mistr a Markétka. Studenti opět hledali rozdíly mezi 
Goethovým dílem a Bulgakovým. Následovala ukázka z divadelní hry J. Suchého v podání dvou 
studentek (dialog).

9. den proběhl referát o P. Vyhlídkovi a jeho díle Zmizení doktora Fausta, referát o V. Havlovi a jeho díle 
Pokoušení a nakonec dílo Doktor Faustík od  L. Aškenázyho.    

10.den někteří bděle, jiní ve spánku shlédli film Lekce Faust od J. Švankmajera. Studenti se ve filmu 
snažili rozpoznat motivy pocházející od Marlowa, Goetha, Kopeckého a nejasné (neznámé) motivy. 
Proběhl ještě malý referát o hororo-fantasy filmu Faust—smlouva s ďáblem od reziséra B. Yuzny. 
Referující zdůraznil, že film má společné s Faustem asi tolik, jako párky s masem v supermárketu. 

11.den byla epocha ukončena prezentacemi jednotlivých skupin na téma Faustovská smlouva dnešní 
doby. Každá skupina měla přidělené téma a v něm hledala Faustovskou smlouvu. Jednalo se např. o 
politiku, životní prostředí, náboženství, média, lékařství etc. 

Ukázka vlastní tvorby
Smlouva s ďáblem současnosti

aneb jaké podoby je literární mýtus Faustovské doby dnes

Než budu hledat smlouvu s ďáblem v současnosti, vratím se do minulosti k dvěma důležitým literárním 
dílům — Tragická historie doktora Fausta od Ch. Marlowa a Faust od J. W. Goetheho. Je totiž důležité 
si uvědomit v čem se liší jejich smlouva s ďáblem. U Marlowa jde o smouvu časem ovlivněnou, její konec 
(naplnění) je předem stanoven, avšak u Goetheho toto tvrzení neplatí. Jeho smlouva mezi Faustem a 
Mefistofelem má jasně dané podmínky, jenže ono vypršní (ukončení ďáblových služeb) smlouvy může 
nastat teprve ve chvíli, kdy Faust řekne: „Ano, nyní jsem spokojen se svým životem a nežádám od něj 
více!‟. Dalo by se tedy řící, že nejde o smlouvu, ale spíše o sázku. Dokazuje to i úvodní setkání Boha s 
ďáblem, kdy proběhne sázka o Faustovu duši. Tyto dva rozdíly smluv jsou podle mě důležité, pasují do 
dnešního světa. Faust si byl jistě vědom toho, že se vsází o sebe sama — o duši která si je jako nesmrtelná 
jista sama sebou, nemůže být ztracena. Sázka zapadá do dnešního světa, neboť i věčnost je jistá a 
zároveň duše každého z nás je nesmrtelná. 
Jako první příklad si představme příběh muže, jenž má stálý měsíční plat dvacet tisíc korun a má 
přítelkyni s níž bydlí v malém bytě v centru rušného města. Rádi by si postavili domek někde mimo město, 
ale nemají dostatek pěnez. Muž tedy zajde do banky, kde dostane nabídku na zdánlivě výhodnou půjčku. 
Podmínky, které jsou jasně dány uvádí, že zákazník musí kadžý měsíc po dobu dvaceti let splácet určitou 
částku (např. 5000,- Kč). Je jasné, že výsledně zákazník splatí o něco více než si původně půjčil (s tím 
počítá) jenže mu bylo zatajeno důležité upozornění! Pokud zákazník jakýkoliv měsíc nezaplatí 
stanovenou částku, bude následující měsíc částka zvýšena o dvojnásobek tedy dohromady zaplatí další 
měsíc místo deseti tisíc patnáct. Sjednavatel (v našem případě banka) může zákazníka oklamat, např. 
formou smlouvy, tzn. že bude smlouva dlouhá, místy nesrozumitelná a nebo dokonce neúplná. Zákazník 
smlouvu podepíše a když se mu uvedený případ stane (nestihne zaplatit včas), zjistí, že byl oklamán 
(podveden). Bude se snažit banku žalovat, ale ta se bude úspěšně bránit, neboť ukáže skutečnou stránku 
smlouvy, kde stojí onen dodatek o zdvojnásobení nezaplacené částky. Zákazník nemá jinou možnost než 
zaplatit a může jen doufat, že neexistuje nic dalšího, co mu bylo bankou zatajeno. 
Toto byl jen modelový případ. Bohužél se dějí i horší, končící mnohdy situací, kdy je zákazník doslova „po 
uši‟ v dluzích. Buď přijde o majetek, stane se z něj bezdomovec nebo je zabit (spáchá sebevraždu). 
Problémy však nekončí, neboť jak jsem na začátku řekl, jeho duše je nesmrtelná a tudíž problémy spadají 
na jeho rodinu a příbuzné. Ti ať chtěji nebo nechtějí, musí peníze splatit. Běžnou součástí těchto situací 
bývají vymahači dluhů a ti se s nikým nepárají, dokáži lidem udělat ze života peklo i když za danou 
situaci nemohou.  
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Faust Goetha i Marlowa nebyl pohá oběť, byl to ten, kdo si svůj úděl vyvolil, vědom si jeho konečných 
důsledků. Platí to i pro současný svět plný přetvářek, touhy po moci a především po zisku? Myslím, že 
stoprocentně ne! Ti, co ony dnešní „ďábelské‟ smlouvy vymýšlejí jsou lidé toužící po zisku, následky 
ingnorují. 
Nyní bych rád uvedl příklad z oblasti, která je i mě studentovi důvěrně známá. Jde totiž o případ zcela 
běžný, který zažil téměř každý, kdo čte billboardy a podobné reklamy v časopisech či novinách. „Pozor! 
Přicházejí neuvěřitelné slevy!‟ hlásá billboard u jedoucích eskalátorů ve stanici metra a zároveň uvádí 
pod přeškrtnutou cenou (599,- Kč) velkým červeným písmem cenu novou 399,- Kč*. Malá hvězdička 
ukazuje, že to má pravděpodobně nějaký háček, ale aby se člověk dověděl úplnou pravdu, musel by se 
zastavit a přečíst si nenápadný dodatek nacházející se někde dole. Ten je ještě ke všemu napsán malým 
písmem: „...cena je uvedena bez DPH.” 
To je ovšem na jedoucích schodech téměř nemožné, a tak zůstává v paměti jen ten údaj, který v zájmu 
prodejce uvedené nabídky zůstat má — nízká a nepravdivá cena! 
Takových případů najdeme nespočetně, dalo by se to nazvat „sázkou‟ mezi prodejci! Kdo naláká a 
zároveň nachytá více zákazníků. A jsme znovu u touhy po zisku. Mezi prodejci vznikají i reklamy, které 
nenápadně útočí na jiného prodejce (jejich soupeře), který jim dělá konkurenci. Jeden před druhým se 
předhánějí. „Saží se‟ o to, kdo vytvoří lepší, výhodnější nabídku pro své zákazníky. Myslim, že dobrým 
příkladem může být telekomunikační společnost T-Mobile, Vodafone a O2. Všichni tři již několikrát 
vytvořili reklamu typu — my vám něco dáme zadarmo (nebo téměř zadarmo), ale má to háček...ve 
výsledku zaplatíte víc než čekáte. Dalo by se najít jistě spousta dalších podobných případů v různých 
oborech podnikání, ale nejen tam třeba i v politice. 
Je možné, aby si člověk vyměnil roli s ďáblem? Znám takový případ.
Představte si poctivého uměleckého kováře. Jednou za ním přijde zákazník s zakázkou za osm set tisíc 
korun. Nabídne kováři, že neudou uzavírat (podepisovat) smouvu, aby nemusel kovář zbytečně platit 
vysoké DPH. Kovář souhlasí i když neví, jak se později zákazník zachová. Když je polovina práce 
hotova, zákazník zaplatí tři sta tisíc korun. Kovář práci dodělá, ale zákazník odmítá zaplatit zbytek 
peněz. Vymlouvá se, odmítá zaplatit a následně nekomunikuje. Kováři je to divné, vždyť chlapík jezdí 
Mercedesem, má vilu a chová se jako největší boháč, tak jak nemůže mít peníze na zaplacení. K soudu jít 
nemůže, nemá přeci smlouvu a v dnešním světě mu težko někdo bez podkladů uvěří. Nemůže dělat nic, 
maximálně onomu člověku dělat naschvály nebo jej zabít. Jenže proč by to měl dělat? Nechce oplácet zlo 
zlem, raději se stane obětí, která nedomyslela následky svých činů. 

V dnešním světě je třeba opatrnosti víc než když dříve, neboť nevím, co je pravým jádrem neznámého!!!

Mikuláš Pohribný
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Reflexe a sebehodnocení
V průněhu epochy jsem měl občas problémy se soustředěností. Například při práci s textem. Nejspíš 
především proto, že ve třídě nebyl dostatečný klid. Jinak mám z epochy skvělý pocit, neboť jsem se 
dozvěděl nové, zajímavé a do budoucna přínosné informace a zkušenosti. Téma Faust jsem začal vnímat 
z mnoha rovin a hlavně pozitivně. Myslim si, že celá epocha byla především o přípravě každého z nás, 
neboť každý měl během epochy nějaký ten výstup před třídou a měl možnost ostatním předat něco nového. 
Jenže bylo jen málo jedinců, kteří se snažili nejen zadaný úkol splnit, ale i jej vyjádřit svými slovy, 
ukázat, co všechno je možné v daném díle či filmu objevit. Dalším faktorem, který ubíral na 
soustředěnosti třídy a její výkonosti při práci bylo u některých nedůsledné splnění prvotního, důležitého 
úkolu — přečtení prvního dílu Fausta, to mělo pravděpodobně vliv i na další práci s Goethovým Faustem 
a nejen jím. Překvapilo mě, jaký byl klid a vnímání publika když jsem společně s Ondrou, Mikolášem, 
Kamilou a Jarkem hrál loutkové představení. Při zkoušení divadla se mi potvrdilo, jak důležitá je 
spolupráce a chuť něco vytvářet ne za cílem pouhého splnění zadaného úkolu, ale za cílem předat 
divákům něco svého, co má energii, smysl. Velmi pozitivně bylo vnímáno třídou shlédnutí představení ve 
Strašnickém divadle a následná beseda s herci. Mě osobně velmi zaujal i film J. Švankmarera, obzváště 
loutkové pasáže. Líbilo se mi, že jsem si mohl dávat některé situace do souvislostí s probíranými díly 
spisovatelů etc. 
Celkově bych epochu označil jako zápas mladého člověka s věčným, ale stále aktuálním tématem — 
Faust. 
A svou celkovou práci bych ohodnotil jako velmi dobrou, neboť jsem zvládl většinu zadaných úkolů bez 
problémů a s chutí. Nesnažil jsem se jich, co nejrychleji zbavit, ale naopak propracovat je, co možná 
nejlépe. Hodně času jsem věnoval loutkovému divadlu — příprava, sehnání materiálů, kulis, práce s 
textem etc. a také úvaze o Faustovské smlouvě dnešní doby. Myslim si, že to mělo kladný výsledek a jsem 
s těmito výtvory spokojen, mám z nich radost. 
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