Fau
ustův dů
ům,
postave
ený na jižn
ní straně Dobytčího
D
trhu, v jádru gotickýý a pozdě
ěji renesan
nční, asi
z doby,, kdy obje
ekt patřil císařskému
c
u lékaři Ja
anu Koppo
ovi.- Byl po
ostaven na
a místě
středovvěkého pa
aláce knížžat opavských. V 17. stol. byl
b tento renesančn
ní dům
s výrazzným půvvodním nárožním arkýřem přestavěn
n měšťan
nem Joac
chymem
Schulle
erem. V l8.
l stol přřipadl Mlad
dotům ze Solopyskk, z nichž hrabě Ferdinand
Antonín
n Mladota jej
j dal baro
okně přesttavět archittektem F. M.
M Kaňkou
u.
Zmíněn
ný Mladota
a se zabýval studiem chemie a pokusy, ktterými udivvoval své přátelé
p
i
okolí, což
c
vzbudilo ono tajjemnou po
ověst o do
omu, která
á byla v ob
bdobí roma
antismu
v 19. sttol. uveden
na v souvisslost se sta
arou legen
ndou o Drr. Faustov
vi. Přispělo
o k tomu
i to, že již koncem
m 16. stol. dům obývval anglický
ý alchymissta a šarlattán Edvard
d Talbot
zvaný Kelley.
K
Za vlád
dy císaře Josefa II. díky pen
něžitým da
arům mno
ohých meccenášů za
akoupilo
vedení Ústavu prro hluchoně
ěmé dům od
o manželů Zoppovýých za 200
0.000 zlatý
ých.

Starobyylý ten dům
m stál na Skalce na
a konci Do
obytčího trhu, v nároží proti klášteru
k
°Na Slo
ovanech. Nikdo
N
v ně
ěm už dávn
né, dávné časy neosstával, a prroto vypada
al sešle
a chmu
urně. Červvená kdysi střecha zttemněla, zd
di oprýskaly, okna zkkalená pra
achem a
dešti byyla jako sle
epá, plná pavučin.
p
T
Těžká,
dubo
ová vrata mocnými
m
h
hřeby pobittá nikdy
se neotevřela, an
ni dvířka v nich, a nikkdo se u nich
n
nezasttavil, aby ssáhl po žellezném,
uměle kovaném klepadle visutém.
v
Za
a vraty by
ylo pusto a ticho, pess tam neza
aštěkal,
kohout nezazpívval. A před
d vraty rostla mezi kamením tráva. Ch
hmurná by
yla také
da za dom
mem i po jeho bokku, směrem k cestě
ě zrovna p
proti kláštteru Na
zahrad
Slovanech. Nikd
do ji nehlleděl. Nem
měla záho
onů, neměla políče
ek s kvítím
m nebo
zelenin
nou. I stezzky v ní zm
mizely. Za
arostly trav
vou. Všud
de jen trávva, bujná, vysoká
tráva, že
ž v ní ton
nuly kmen
ny starých javorů, lip
p i ovocnýých stromů
ů, jejichž kmeny
k
i
haluze zarostly liššejníky a mechem.
m
Jen na jaře, kdyžž rozkvetly,
y, když bujn
ná tráva by
yla poseta pampeliškkami jako zlaťáky,
z
e pak prob
bělávala kozím
k
pyskkem a bole
ehlavem, vypadalo
v
tu
u veseleji. Ale na
když se
podzim
m, když listtí padalo, když zavá
álo celou zahradu,
z
k
když
nebe, chmuram
mi těžké,
níže se
e klenulo a vichr vál holými ko
orunami, kd
dy za časn
ných soum
mraků se pod
p nimi
tmělo i po celém domě! Sm
mutno vanu
ulo ze zahrrady i ze stavení a diivná úzkos
st z nich
na lidi zrovna pa
adala. Byllať to místta prokletá
á a v nocii tu obchá
ázel duch doktora
Fausta, jenž nem
měl po smrrti klidu takk jako za živa. Dokttor Faust v tom dom
mě před

dávnými časy přebýval. Strojil tu kouzla, bádal v čarodějných knihách, čerta si tu
zavolal a také mu svou duši zapsal. Za to mu čert sloužil a všecko vyplnil, co si jen
doktor přál a smyslil.
Ale pak, když vypršel čas, řekl ďábel: „Dost už a pojď!“
Než doktoru Faustovi se ještě nechtělo, bránil se jak mohl a uměl. Zaklínal,
zaříkával, ale nic naplat. Čert se do něho obul, chytl ho, pazourem ho držel a když
se Faust ještě bránil, vyrazil s ním ven, a ne dveřmi, ale přímo stropem. A tak Faust
jak jednal, tak se měl: čertu se zapsal a čert ho vzal. A ta díra, kterou ve stropě
vyrazil, zůstala. Sice jí několikráte zazdili, ale pokaždé se zdivo do rána vysypalo a
byla zase černá díra jako předtím. Posléze zazdívání nechali, neboť je pojal strach,
zvláště když počal v domě obcházeti Faustův duch. Každé noci se zjevoval, strašil, a
tak ani nejsmělejší nájemník nevydržel v jeho domě.

Jiří Trnka.
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