
 

 

     Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832): Faust (vyd. 1. díl 1808, 2. díl dokončen 1832) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o autorovi 

ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

     NOC 

     Vysoko klenutý, úzký gotický pokoj. 

     Faust neklidně na své židli před pulpitem. 

 

FAUST 

Ach, s právy filosofii 

a medicínu jsem studoval 

a také teologií 

já pohříchu se prokousal - 

a teď tu, blázen, stojím, žel, 

a ani za mák jsem nezmoudřel. 

Titul majstra, ba doktora mám, 

vodím křížem a sem a tam 

své žáky za nos po deset let - 

a dovedu jedno jen povědět: 

je nemožné, bychom cokoli znali! 

Tím hořem se mi srdce spálí. 

Sic chytřejší jsem než ti hňupi doctores, 

škrabáci, kněžouři et professores, 

z pochyb a svědomí nemám já strázně, 

z ďábla a pekla necítím bázně, 

však zato se trmácím pořád v smutku, 

nenamlouvám si, že znám co vskutku, 

nenamlouvám si, že poučovat 

dovedu lidi či polepšovat. 

Jsem bez statku, jsem bez jmění 

a svět mne nezná, necení - 

tak ani pes by nežil dál! 

A tak jsem se na vědu magie dal, 

zda by mi duchů zjev a ret 

nejeden taj moh povědět, 

bych nemusil v potu tváře víc 

o věcech mluvit, z nichž neznám nic, 

abych to všechno vyzvěděl, 

jaký je světa vnitřní tmel, 

abych všech životů semena zočil 

a za pouhé slovo je nezašantročil. (…) 

 

MEFISTOFELES 

Že z hlavy brouky vyhnat chci ti, 

co kavalíra mne tu máš 

v hedvábném plášti, v rudém šatě 

a na něm prýmky v samém zlatě, 

na čapce péro kohoutí, 

kordisko nabroušené v pase; 

a radu-li chceš přijmouti, 

choď si tak rovněž v brzkém čase, 

bys volný, ničím nepoután, 

poznával život ze všech stran. 



 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Milan Exner: Goethův „Faust“ na pozadí Masarykovy a Jungovy kritiky 

 

     V divadelním bulletinu k inscenaci Goethova Fausta v Národním divadle v režii Otomara Krejči, 

která měla premiéru v roce 1997, čteme: „Starou pověst o dr. Faustovi, který uzavře smlouvu s 

ďáblem, aby poznal nepoznatelné, přetvořil Goethe ve velkolepý obraz lidského úsilí o hledání 

pravdy, o přetvoření člověka i světa k humanistickému ideálu.“ Komerční text jistě není ukázkou 

superiorního ducha (jímž bezpochyby Krejčova inscenace jest), právě on a takový však vypovídá 

něco podstatného o kolektivním chápání literárního díla, které se až příliš ochotně poddává 

středoškolským frázím. Už účel Faustovy smlouvy s ďáblem v lidové pověsti tu je definován 

nesprávně: Faust nechce „poznat nepoznatelné“, nýbrž získat bohatství a moc. Také v Goethově 

Faustu je situace poněkud jiná, než jak se tvrdí: Faust neuzavírá sázku s ďáblem, aby hledal pravdu, 

nýbrž proto, že se přesytil hledáním pravdy, a nejen to. Když se mu zjevuje Duch Země, pocítí 

úzkost před hlubinami poznání, které se mu otvírají! Duch Země, hmoty, kterou přírodní filozof 

Faust zkoumá, to vycítí a odkáže ho do člověku přiměřených hranic. Po krizi, kterou prodělá, se 

Faust mění z filozofa v čistého hédonika, který chce užívat života. Zbývá mu „humanistický“ ideál, 

ať už jím rozumíme cokoli… 

 

     Goethův Faust je pro T. G. Masaryka „evangeliem egoismu“. Pro Carla G. Junga je Goethův 

Faust „metaforou nezdařeného pokusu Němců vyrovnat se s bytostnou nerovnováhou kolektivní 

duše“, který sahá daleka za hranice Goethovy doby a přes tragický podnik Nietzschův ústí do 

válečných dějin 20. století. (…) U Masaryka a Junga jde evidentně o demytologizaci „faustovského 

mýtu“, který je dodnes především mýtem o Goethově Faustu.    

 

  


