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a dodnes občas vydávanÝ ie román |.nau\ 

stěta(1864), a to proto, že

il;ydl- ' sn,t.eneuo sociá{ntho Života českého ve 40. letech: laeslÍ

;;;*,,"eoy "" 
avota áenm. v pražské kartounce a ieiich živoÍení

i zrod ávelrréuo ooporu vedoucího t oie*i suojtr. Tyto stránky měly
,,íÁÁ 

za,jtciho dotomentu. Ovšern epické iešení (navíc motivované

i# 
.*'-' 

a iepravaepodobnjmi ápletkami), konečnj',,smír.. vykoupe.

"íln"i.i* 
dětí nepiáiJgij'ch otct'' i:' "Í"oí, 

stejně iako jsou utopické

;J.;'"- náwhy, iak ulehčit ridělu dělnictva. Děiová osno:a'.- sleduiícÍ

ila ttace iutaze se však, Že ie odhozenj'braběcí syn), ienž pficMzí

v zoďďswí do Prahy 
" 

po'*p"e se stává ry"í. 
českfm uvědoměljmděl-

"rí.*, 
p""'aaa verono.anosti. Konečoě tietí, psychologicky nejpravď-veišt

iů;;.il;"- ao, Panr Íabrihantad (1867) Ťeší Da běŽném milosmém pŤíbě.

il" p."ir.-*iku manŽelství a ieho nerozlučitelnosti. Tyto tči prÓzy s ne-

i"'á"" 'i""uo', ,,,it.,ii.i-za tázdou cenu spojit časové morální a sociátn|

i'.urllv s efekmími zápletkami a s psychologickou kresbou, maií vfznam
-ni*'i"tv 

' vytváŤely - spolu s prÓzami Sabinovlmi - základy českého so-

ciálního románu.

Rudolf PokornÝ
/ t853-1887 /

Básníkruchovskéhosměru;vevtasteneckfchveršíchivep|ce
idrlrazřova| Ěasové záimy a národní a stovanské náměty.

v}'".i"a se podíIelÉ seznamování ěeské veÍejnosti se Slovenskem

a s ieho kulturou.

Narodil se 18. 4. 1853 v HeŤmanově Městci; po studiich Y 9T9.'
a v Pardubicích absolvoval obchodní školu v Praze. Po voienské služběstal

sevPrazeirÍedníkem(1876-78)astálevícsevěnovall iteratuie.Podílel
senaprácivUměleckébesedě,oa'.rszsbylspoluredaktoremhumoristic.
kého tfdeníku Paleěeh a pázději ieště načas i ieho politickoy1i|3tc

nili"ni s,,,n. Piispěl do 
.tčetího 

ročníku almanachu Ruch (1873) a

k ruchovcirm se pak hlásil i svou básnickou tvorbou. DuleŽitf byl několi

kerfPokornéhopobytnaSlovensku,kterésizamiloval:rozvíleltamŽivé
osobní styky' zeiména s J. M. Hurbanem, byl horlivjm propagátorem

česko-slovenskfctr motivrí, za|oži| Knihovnu československou (1881).

R. 1887 začal vydávat Áií"igl; ruské lyriky. V červnu 1887, krátce pied

smltí' nernoc"o 
" 

.o"opt",, , izaa| se redákce |alečka 
a pii!ď místo okres-

ního iajemníka v Libochovicích, kde 19. 9. 1887 zemiel.

Pokornf se pokladai pŤedevÍím za básníka. Jebo čemé lyrické verše

vyslovovaly pateticky a rétoricky vlastenecké nadšení a rozhoičení, vzdor

Gustav Pfleger MoravshÍ
/L833-1875/

Básník subjektivního zklamání a autor veršovanfch, dramatickfch
a proza|ckfch obrazrl ze života české spotečnosti, romanopisec
se zájmem o mravnÍ, národní a sociální problemattku.

Narodil se 27. 7. 1833 v Karasejně u Bystčice nad Pernštejnem. Po
brzké otcově smrti se pňestěhovala ro4ina do Prahy, kde Pfleger studoval
zprvu na německém malostranském a pak na českém Akademickém gym-
náziu, ďe pro nemoc školu nedokončil a stal se ričedníkem České spoŤitelny.
Krátce byl dramaturgem Novoměstského divadla (L86|-62), pozděii
novináŤen - psal lrlavně divadelrrí referáty do německého časopisu Politik
(l864.t868)' potom redigoval fejeton v Národním pokroku. ZemÍel
20.9. 1875 v Praze.

Ačkoliv byl l,fleger genera&ím vrstevníkem spisovatelir školy májově
a spolužákerr Nerudorrjm, nevystupoval s nimi litefámě a tozcháze!
gg g nimi i politicky konzervativními názory. Lišil se hned od počátku
rovněž jako básník: jeho lyrika monotÓnně vyslovuje bolest a rozčarování
a iejí ádumčivost se hlásí k čistě osobním podnětŮn. Ve sbírkách Dumky
(1857) a Cypťiše (1862) se obměrtují sentimentálně pojímané motivy nena-
plněné lásky a mlhavého žalu. Tuto svou uzavčenost do bludného kruhu
subjektivních citťr si uvědomoval sám Pfleger jako pŤekážku a vyrovnával
se s ní tím, že ji promítal mimo sebe, zpodoboval ji jako vlastnost básnickfch
hrdinťt. Hledď tak nadosobní vfchoďsko, nejprve ve veršovaném románě
Pan Vyšinskll (1858-59)' psaném poďe Puškinova a Lermontovova vzoťu
a zachycujícím prostieď vyšších společenskj'ch vlstev. Básník Vyšinskf,
typ ',zbytečrrého člověka.., ptožlvá v tomto prostÍedí své osobní alzné,
pojímané ovšem už ironicky. Veďe reďisticky kreslenfch scén p evládaji
v Pflegrově básnické povídce spíše polemické odbočky, afektovanrrst
a rozvláčrré popisy.

Úspěšnější byl Pfleger jako autor dramatick . Nikoliv však historickfmi
tragédiemi, nj'brž veselobrami, z njcbž zvláště aktovka Telegratn (|866)
ďouho byla oblíbenou hrou pro situační komiku vypljvajilcíze záměny osob
pči doručování telegrafické zptávy. Pflegrovy povídky a romány sice
nepňestávaly zrcaďit autoÍovy osobni problémy (líčí osamocené postavy
zraněné v citovj'ch vztazich), ale jejich základní konflikt, to jest svár lásky
a národní povinnosti a spor osobnosti a prostŤeď' měl širší platnost.
Hrdinové se liší od okolí, v němž žiil, a snaží se pirsobit na uskutečněnl
harmonického, jenže stále mlhavého a iluzomího mravního ideálu mezi
vyššími společensk1fmi kruhy. Nadšeného, pťecitlivětého a nerispěšného
zastánce vznešen1ich piedstav zělesnil Pfleger napi. v postavě vychovatele
ve šlechtické rodině v románě Ztracenll život (L862). Nejvfznamnější
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