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/L833-1875/
Básníksubjektivníhozklamání a autor veršovanfch,dramatickfch
a proza|ckfchobrazrl ze životačeské
spotečnosti,
romanopisec
se zájmem o mravnÍ,národnía sociálníproblemattku.
Narodil se 27. 7. 1833 v Karasejně u Bystčicenad Pernštejnem.Po
brzké otcově smrti se pňestěhovala ro4ina do Prahy, kde Pfleger studoval
zprvu na německém malostranském a pak na českémAkademickém gymnáziu, ďe pro nemoc školu nedokončil a stal se ričedníkemČeskéspoŤitelny.
Krátce byl dramaturgem Novoměstského divadla (L86|-62), pozděii
novináŤen - psal lrlavně divadelrrí referáty do německého časopisuPolitik
(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 obměrtujísentimentálně pojímanémotivy nenaplněné lásky a mlhavého žalu. Tuto svou uzavčenost do bludného kruhu
subjektivních citťr si uvědomoval sám Pfleger jako pŤekážkua vyrovnával
se s ní tím, žeji promítalmimo sebe,zpodoboval ji jako vlastnostbásnickfch
hrdinťt.Hledď tak nadosobnívfchoďsko, nejprve ve veršovanémrománě
Pan Vyšinskll (1858-59)' psanémpoďe Puškinova a Lermontovova vzoťu
a zachycujícím prostieď vyššíchspolečenskj'ch vlstev. Básník Vyšinskf,
typ ',zbytečrréhočlověka..,ptožlvá v tomto prostÍedísvé osobní alzné,
pojímanéovšem už ironicky. Veďe reďisticky kreslenfch scén p evládaji
v Pflegrově básnické povídce spíše polemické odbočky, afektovanrrst
a rozvláčrrépopisy.
Úspěšnějšíbyl Pfleger jako autor dramatick . Nikoliv však historickfmi
tragédiemi, nj'brž veselobrami, z njcbž zvláště aktovka Telegratn (|866)
ďouho byla oblíbenou hrou pro situačníkomiku vypljvajilcíze záměny osob
pči doručování telegrafické zptávy. Pflegrovy povídky a romány sice
nepňestávaly zrcaďit autoÍovy osobni problémy (líčíosamocenépostavy
zraněné v citovj'ch vztazich), ale jejich základní konflikt, to jest svár lásky
a národní povinnosti a spor osobnosti a prostŤeď' měl širšíplatnost.
Hrdinové se liší od okolí, v němž žiil, a snažíse pirsobit na uskutečněnl
harmonického, jenže stále mlhavého a iluzomího mravního ideálu mezi
vyššími společensk1fmikruhy. Nadšeného, pťecitlivětého a nerispěšného
zastánce vznešen1ichpiedstav zělesnil Pfleger napi. v postavě vychovatele
ve šlechtickérodině v románě Ztracenll život (L862). Nejvfznamnější
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