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Abstrakt v českém jazyce:  

Práce se věnuje životu a osobnosti významného skotského životopisce a literárního kritika 

Johna Gibsona Lockharta (1794-1854). První část nabízí stručnou Lockhartovu biografii. 

Druhá část se zaměřuje na jeho rodinu, do níž patřil i sir Walter Scott, je srovnávaná 

s průměrnou rodinou té doby. Třetí část je věnovaná Lockhartově účasti v procesu skotského 

národního hnutí.  

 

Abstrakt v anglickém jazyce: 

The thesis is about life and personality of John Gibson Lockhart (1794-1854), who was a 

notable Scottish literary critic and biographer. The first part of the thesis is a brief narrative of 

his life. The second part is dedicated to the history and manners of Lockhart’s family, which 

was closely related to Sir Walter Scott. This family is compared with a typical family of the 

period. The third part is tracing Lockhart’s influence over the Scottish national movement.  

 

Klíčová slova v českém jazyce: Lockhart (John Gibson), Scott (Walter), životopis, Velká 

Británie, 19. století  

 

Klíčová slova v anglickém jazyce: Lockhart (John Gibson), Scott (Walter), biography, Great 

Britain, 19th century  
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Úvod: Cíle, přínosy a metodologie práce 

 

Při psaní vědecké historické biografie je potřeba obezřetně postupovat při výběru tématu, jímž 

je většinou osobnost a život jednoho člověka. Biografická metoda historické práce, kterou 

bychom v rámci této diplomové práce rádi aplikovali, přináší řadu výhod i nevýhod, dá se 

jejím prostřednictvím poznat život jednotlivce detailněji než při použití jakékoliv jiné metody 

bádání, je tdy možné (a potřebné) se zabývat i zdánlivě nedůležitými drobnostmi, které však 

mohou ve výsledku pomoci odpovědět na otázky týkající se povahy a života aktéra, jeho 

vztahů s blízkými, jeho interakce s prostředím, v němž se pohyboval, jeho profesního i 

osobního působení.  

Relativně malý časový úsek, vymezený narozením a smrtí aktéra, a zaměření na jednu 

osobu, umožňuje detailní prozkoumání všech dostupných pramenů, což u šíře pojatých témat 

není v rámci novějších dějin možné. Takto podrobně a úplně zpracované prameny a 

prostudovaná literatura umožní badateli hlubší pohled na některé problematiky v krátkém 

časovém období. Jako aktéra jsme zvolili Johna Gibsona Lockharta, kdysi slavného a 

významného literárního kritika, dnes známého především jako zetě a životopisce Waltera 

Scotta. Lockhart není zajímavý jen tím, jak se jeho postavení v očích společnosti proměnilo a 

zhoršilo, až byl nakonec prakticky zapomenut, přestože podobně významní současníci 

(například Thomas Carlyle, Thomas de Quincey, James Hogg) jsou dnes mnohonásobně 

známější a uznávanější jak vědci, tak i laickou veřejností. Proč a odkdy právě Lockhart začal 

být tolik nepopulárním a nakonec i málo známým, bude jen jednou z řady otázek, na které se 

práce bude snažit odpovědět. Lockhart, to byla z psychologického hlediska zvláštní osobnost, 

která v lidech vyvolávala velmi odlišné emoce, jedni Lockharta obdivovali a chválili, druzí ho 

zavrhovali a opovrhovali jím. Nehledě na to se však odpůrci i příznivci shodovali, že 

významný Lockhart byl. Jakožto přední literární kritik třicátých a čtyřicátých let 

devatenáctého století ovlivňoval trendy nejen na domácí literární scéně, koneckonců 

pohyboval se v úzkých uměleckých společnostech už od raného mládí, kdy se přiženil do 

rodiny tehdy nejvýznamnějšího spisovatele Waltera Scotta. Často ho ale současníci zmiňují i 

jako starostlivého otce, který měl mimořádný zájem o své děti a rodinu, jíž byl ochoten 

dokonce obětovat svou čest. Jeho postoj vůči nacionálně zabarveným emocím byl naopak 

odmítavý, zejména pak zavrhoval okázalé národní manifestace, při nichž byly předváděny 

národní symboly, které neměly skutečně historický původ. Už jen z těchto málo skutečností je 

patrné, že Lockhart nebyl vůbec typickým mužem 19. století, nebyl příkladným osvícencem, 
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ani romantikem, ani Viktoriáncem, přestože všechny tyto směry ho ovlivnily. Pozoruhodný 

byl tedy Lockhart svým postavením i povahou, názory a také životní zkušeností, udržoval 

přátelství s řadou tehdejších významných osobností, ale v soukromí se mu nikdy nedařilo a 

stal se svědkem postupného tragického vymírání celé rodiny. Lockhart jakožto literát nám 

zanechal řadu cenných písemných svědectví o sobě a své době, které nám přibližují prostředí 

skotské a anglické literatury po roce 1815, skýtají nám možnost nahlédnout do vztahů 

v rodině z vyšších středních vrstev, nabízejí nám alternativu k nadšenému vlasteneckému tónu 

skotských obrozenců.  

Cílem práce je několikavrstevné zpracování životopisu Johna Gibsona Lockharta, 

který by přiblížil tuto osobnost nově také českojazyčnému akademickému prostředí. 

V českém jazyce nevyšla dosud žádná odborná publikace věnující se alespoň zčásti 

Lockhartovi, ani jeden z jeho dvou životopisů není dostupný v knihovnách České republiky a 

žádné Lockhartovo dílo nebylo přeloženo do češtiny. Nezájem o Lockharta má patrně celou 

řadu důvodů, především české prostředí nikdy nejevilo velký zájem o skotskou kulturu jako 

takovou, vzájemné kulturní vztahy byly až do dvacátého století ojedinělé a mnohdy víceméně 

náhodné.1 Například jen vybraná díla Waltera Scotta byla vůbec kdy přeložena do češtiny, 

navíc zpravidla vyšla se značným zpožděním, kdy Scottova sláva začala skomírat i v jeho 

vlasti. Lockhart, tradičně považovaný za Scottův stín, začal upadat do zapomnění spolu s ním, 

dnes je známý jen mezi vědci, zejména anglisty, a některými nadšenci. Jako spisovatel 

Lockhart výběrem námětů předběhl svou dobu, ale slohově jeho romány po letech zastaraly, 

takže posloužily spíše jako inspirace pro úspěšnější tvůrce. Lockhartovy životopisy Scotta, 

Burnse a Napoleona byly označeny za nedůvěryhodné a staly se nanejvýš předmětem zájmu 

sběratelů starých tisků. Jen těžko vysvětlitelný je nynější nezájem o Lockharta jako o 

významného literárního kritika. Lockhart byl bystrým a originálním pozorovatelem, ale také 

nadšeným psavcem a karikaturistou, kterému se podařilo zachytit cenné detaily ze svého 

života, okolí a společnosti. Nic z toho však dosud nebylo řádně využito v historickém ani 

literárně-historickém bádání. Diplomová práce si klade za cíl deficit ve výzkumu Lockhartovy 

osobnosti a díla alespoň částečně zmenšit a možná inspirovat i další badatele, kteří by se 

obšírněji věnovali například Lockhartovým popisným a cestopisným textům. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o práci historickou, nikoliv literárně-vědnou, budou podrobnější analýze 

podrobeny prameny, které nejsou primárně literární, kupříkladu bude věnováno více 

                                                           
1 Podrobně se této problematice věnuje kapitola Daniela Samka „Česko-skotské kulturní styky“ v knize Jenny 

Wormaldové „Dějiny Skotska“ (Praha, 2010). 
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pozornosti Lockhartově tvorbě, která nemá beletristický ani literárně-kritický charakter, jako 

příklad lze uvést jeho cestopis a životopisy.  

Kromě obligátního stručného chronologického popisu Lockhartova života se 

diplomová práce zaměří na dva důležité okruhy Lockhartova působení – jeho rodinu a skotské 

národní obrozenecké hnutí. Lockhart měl pověst výjimečného otce, pro něhož byla rodina 

životní prioritou, což vybočuje ze zažitých představ o postavení a funkci viktoriánského otce, 

toto tvrzení se práce bude snažit ověřit a následně potvrdit či vyvrátit. Pokusíme se zmapovat, 

jak byla organizovaná Lockhartova-Scottova rodina, jaké měli její členové role a vzájemné 

vztahy. Také se práce bude snažit odpovědět, jakým způsobem se formoval Lockhartův postoj 

k rodině a rodinnému životu, jak se měnil v průběhu let. Bude se tedy jednat o případovou 

studii, která vyžaduje také znalost širšího kontextu, pro tento účel jsme použili knihy o 

dějinách rodiny, demografické příručky a publikace věnující se každodennosti a sociálním 

vztahům. Bohužel jen jediná Marion Lochheadová se věnovala prostředí, které je Lockhartově 

rodině nejblíže – britské střední až vyšší společenské vrstvě v první polovině století. Drtivá 

většina ostatních publikací se věnovala konci 18. století, nebo až době vrcholně viktoriánské, 

zpravidla byl důraz kladen na nižší společenské vrstvy. Demografické příručky postrádají 

dostatečný komentář, ale na druhé straně pomáhají mj. vidět situaci v rámci delšího časového 

období.  

Další část diplomové práce přiblíží Lockhartův přínos v rámci skotského 

romantického národního obrození. Pokusí se také objasnit, jak Lockhart působil ve veřejném 

prostoru, zda reagoval na tehdejší společnost a jakým způsobem se vzájemně ovlivňovali. 

Výchozí tezí je, že Lockhart sice neschvaloval způsob okázalé národní manifestace, nicméně 

nepřímo se jí zúčastnil jako životopisec významných osobností, které posílily národní 

smýšlení v zemi. Předpokládáme, že se o společenské změny zajímal, ale neovlivnil je.  

Přestože Lockhart patřil mezi elitu národa2 a stál na špičce literární elity (časopis 

Fraser’s Magazine ho roku 1835 označil za jednu z nejvýznamnějších osobností na literární 

scéně), čímž měl nepřímý vliv na literární svět v celé západní Evropě a osobně se stýkal 

s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby včetně panovnice, v určitých aspektech se jeho 

život příliš nelišil od životů jiných středostavovských gentlemanů jeho doby. Z ekonomického 

hlediska do špičky národa nepatřil, jeho roční příjem, který dosahoval až půldruhého tisíce 

liber, byl jen zlomkem pravidelné renty, kterou dostávali lordi. Z tvůrčího uměleckého 

                                                           
2 O jeho celosvětovém významu svědčí například poměrně rozsáhlý medailonek „Lockhart, John Gibson“ 

v Ottově slovníku naučném. Ottův slovník naučný. Praha: J. Otto, 1900, sv. 16, s. 238.  
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hlediska se Lockhart také neprobojoval mezi nejprodávanější či nejuznávanější spisovatele, 

jeho beletrie se dočkala určitého ocenění až dlouho po Lockhartově smrti. Jeho osobní, 

rodinný život nebyl Lockhartovým výjimečným postavením prakticky ovlivněn, mnohem 

větší vliv na něj mělo dětství, které prožil v průměrné skotské intelektuální rodině tehdejší 

doby. Lockhart částečně zůstal „obyčejným“ člověkem, jedním příkladem ze své společenské 

vrstvy, je tedy možné ho porovnávat s jeho vrstevníky ze střední a vyšší střední třídy. Z této 

perspektivy by se část věnovaná Lockhartovu životu a jeho rodině dala považovat za 

příspěvky k historicko-antropologickému výzkumu, neboť předmětem bádání budou rodinné 

vazby, vztahy. Sledování vývoje v čase je omezen tím, že pozorovaný vzorek rodiny je jen 

třígenerační, což není dostatečné pro vyvození závěru o chronologickém vývoji.  

 

Pozapomenutá osobnost John Gibson Lockhart 

 

Hidalgo – tak přezdíval Johnovi Gibsonovi Lockhartovi ten, s nímž Lockhartovo jméno bude 

navždy spojené: Sir Walter Scott. Scott pocítil k Lockhartovi při jejich prvním setkání 

okamžité sympatie, obdivoval ho a miloval jako vlastního syna. „Budete ho milovat a 

pochopíte ho, to vím,“ napsal Scott v jednom z dopisů, „jenže dostat se k němu je obtížné, což 

brání člověku, aby uznal jeho kvality. Když se ho pokusíte dotknout, odtáhne se, ale když si 

vezmete na pomoc pořádné kladivo, musí mít ostrou hranu, prorazíte skořápku a nebudete 

toho litovat. Pod chladným obalem totiž Lockhart skrývá ty nejvřelejší city.“3 Lidí ochotných 

prorazit skořápku ale bylo pramálo, mnohem častěji byl Lockhart označován za „Štíra“ a toto 

nelichotivé označení, které si kdysi sám v mladické nerozvážnosti vymyslel, mu zůstalo 

víceméně dodnes. Za chladnou a cynickou slupkou se však skrýval věrný přítel, dobrý manžel 

a milující otec, který by pro své blízké obětoval cokoliv.  

Nepochopení Lockharta vedlo k jeho odmítání. Přestože patřil mezi nejvlivnější osoby 

tehdejší literární scény, nedočkal se většího uznání ani ve své době, ani po smrti. „Lockhart“ 

se stal kontroverzním tématem, kterého se zdráhal chopit i jeho blízký přítel Thomas Carlyle, 

jenž přitom vybízel současníky, aby co nejdříve napsali Lockhartovu biografii.4 Scottův 

životopisec Archibald Stalker se tématu „Lockhart“ bál natolik, že se mu podařilo sepsat 

Scottův životopis tak, že Lockharta jako člena Scottovy rodiny vůbec nezmínil, jako kdyby se 

to rozumělo samo sebou a nebylo ani potřeba vysvětlit, kdo je otcem Scottových vnuků. 

                                                           
3 Lang, vol. I, s. 374. 
4 Lang, vol. II, s. 224. 
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První Lockhartův životopis v knižní podobě vyšel až více než čtyři desítky let po jeho 

smrti, a to roku 1897 z pera Andrewa Langa, rovněž Scottova životopisce. Tento životopis je 

právem považován za nejlepší pojednání o Lockhartově životě. Není ani moc z čeho vybírat, 

protože knižně vyšly dosud jen dva Lockhartovy životopisy, druhý byl vydán při příležitosti 

stého výročí Lockhartova úmrtí roku 1954 a jeho autorkou je Marion Lochheadová, která se 

badatelsky věnovala viktoriánské společnosti. Krátce po Lockhartově smrti vyšly jen více či 

méně rozsáhlé životopisné články, význam těch povedenějších je podceňován, autory jsou 

Lockharotovi přátelé a kolegové Elizabeth Eastlakeová a Robert Shelton Mackenzie. Dnes 

pracuje na Lockhartově biografii profesorka Harriet Harvey-Woodová. 

 

Kritika pramenů a literatury 

 

Ani jeden z Lockhartových dvou velkých životopisců nebyl jeho současníkem. Přestože John 

Gibson Lockhart a Andrew Lang (1844-1912) byli oba Viktoriánci, v okamžiku Lockhartovy 

smrti bylo Langovi teprve deset let. I tak se Lang narodil do relativně podobného kulturního 

prostředí jako Lockhart, pocházel ze Selkirku ve Scottish Borders, což bylo město, které 

Lockhart dobře znal. Studoval na Balliol College v Oxfordu, na Lockhartově alma mater. 

Lang se kromě sbírání folkloru a psaní odborných prací věnoval i antropologii a 

psychologii, což mu umožnilo zpětně nahlédnout do Lockhartovy duše, a to se i za 

Lockhartova života podařilo několika málo přátelům. Pochopení Lockhartovy povahy, jeho 

postojů a názorů, vedlo k sympatii a do určité míry i ke ztotožnění..5 Langův životopis 

Lockharta je proto napsaný s pochopením a sympatiemi, čímž se stal dost kontroverzním, 

jelikož jakákoliv Lockhartova obhajoba nebyla nikdy vítaná a Langovo dílo kvůli tomu spíše 

zapadlo. 6 Langův životopisec Roger L. Green připustil, že „na poli vědecké literatury je jeho 

nejlepší prací Life of Lockhart.“7 A přesto této knize Green ve své publikaci věnoval jen 

několik vět, jako kdyby se bál zdůraznit, že Lang pojednával se sympatiemi o takové 

osobnosti, jakou byl Lockhart.  

Nehledě na to, že Marion Lochheadová (1902-1985) napsala Lockhartův životopis o 

šedesát let později než Andrew Lang, nelze říci, že by její práce byla o mnoho bohatší a 

přínosnější. Za největší nedostatek považuji chybějící odkazy, které by byly o to přínosnější, 

                                                           
5 GREEN, Roger Lancelyn. Andrew Lang a critical biography with a short-title bibliography of the works of 

Andrew Lang. Leicester: E. Ward, 1946, s. 111. 
6 Tamtéž, s. 162. 
7 Tamtéž. 
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když nyní celá řada pramenů, které Lochheadová použila, již nejsou k dispozici. Rozsahem je 

práce Lochheadové o zhruba polovinu kratší než životopis Langův, což je zčásti dáno tím, že 

oproti Langovi Lochheadová zcela minimálně cituje dlouhé pasáže z původních pramenů. 

Marion Lochheadová, stejně jako Lockhart, pocházela ze skotského kraje Lanarkshire a oba 

rovněž studovali na univerzitě v Glasgowě.8 Byla blízkou přítelkyní Lockhartových 

prapravnuček, což jí umožnilo unikátní přístup do rodinných archívů, měla tedy možnost 

zpracovat dnes již nedostupné prameny, které byly nenávratně ztraceny, nebo dokonce 

zničeny, čas od času se objevují fragmenty těchto pramenů na internetových aukcích. 

Lochhedové práce však neobsahuje ani odkazy na tyto prameny, proto některá její tvrzení 

jsou již neověřitelná a je nutné k nim přistupovat obzvláště opatrně a kriticky.  

V současné době je většina pramenů týkajících se života a díla Johna Gibsona 

Lockharta uložena v National Library of Scotland, v oddělení rukopisů. Když se archiválie 

přemisťovaly, nejdříve z Lockhartova posledního bydliště v Londýně do Skotska na 

Abbotsford, patrně již došlo k prvním ztrátám. Posléze archiv porůznu spravovali jednotliví 

členové rodiny žijící na Abbotsfordu, kteří patrně vyřadili prameny, které jim nepřipadaly 

důležité, mnohé se postupně ztratilo, vzhledem k chybějící evidenci není již ani většinou 

zjistitelné, co z původní kolekce chybí, nebo jakým způsobem byly a kdy byly prameny 

z kolekce vyřazeny. Až koncem dvacátého století se začaly prameny přemisťovat do archívu 

národní knihovny, kde jsou dnes dostupné jen fragmentární zbytky původní kompletní 

kolekce všech pramenů týkajících se členů Lockhartovy-Scottovy rodiny. Zanedbatelná část 

rodinné korespondence se stále nachází v archivu muzea Abbotsford a byla také použita pro 

potřeby této diplomové práce. Některé materiální prameny byly nalezeny v procesu psaní 

práce v letech 2011-2014 a další prameny podobného charakteru zapůjčila pro potřeby tohoto 

výzkumu rodina Johna Beauregarda Lockharta.9 

Prameny, které se dochovaly, rozdělujeme na tištěné a nevydané. Z tištěných pramenů 

je třeba zmínit Lockhartovy romány, životopisy Roberta Burnse a Waltera Scotta, články 

v časopisech, tedy v Blackwood’s Edinburgh Magazine a Quarterly Review, recenze 

Lockhartových děl a také Lockhartovy nekrology. Z nevydaných pramenů je klíčová rodinná 

a osobní korespondence, Lockhartovy diáře, jeho výtvarné projevy a hmotné prameny, které 

se nachází na zámku Abbotsford a v soukromých sbírkách. Vzhledem k subjektivní povaze 

                                                           
8 About Marion Lochhead.  [online]. [Cit. 25.5.2014]. Dostupné z: http://www.ed.ac.uk/schools-

departments/information-services/library-museum-gallery/crc/collections/special-collections/scottish-

literature/lochhead/about. 
9 Johna Beauregard Lockhart (nar. 1985) je pra-pra-prasynovcem Lockhartova mladšího bratra Lawrence. 

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-museum-gallery/crc/collections/special-collections/scottish-literature/lochhead/about
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-museum-gallery/crc/collections/special-collections/scottish-literature/lochhead/about
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-museum-gallery/crc/collections/special-collections/scottish-literature/lochhead/about
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drtivé většiny pramenů, ať už publikovaných, nebo nikoliv, lze je považovat za svědectví o 

charkterech, vztazích a názorech jejich pisatelů. Po faktické stránce je užitečnější již dostupná 

literatura.  
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1. Léta dětství a rané dospělosti 1794-1816 

 

1.1. Lockhartovy nadějné vyhlídky 

V červenci 179410, když se John Gibson Lockhart narodil, měli jeho rodiče již podrobně 

naplánováno, jak bude vypadat život jejich prvorozeného syna. První léta měl strávit na 

pseudogotickém zámečku Cambusnethan11 ve skotském Lanarkshiru spolu s matkou, otcem, 

nevlastními staršími bratry a dalším příbuzenstvem. Potom měl otec, presbyteriánský pastor, 

získat umístění v Glasgowě, kde by chlapec navštěvoval základní školu, posléze střední školu 

a nakonec by odjel studovat teologii na jednu z britských vysokých škol. Během studia si měl 

rozvíjet rétorické a literární schopnosti, které by mu umožnily jít ve šlépějích svého otce i 

dědečka z matčiny strany. Většina Lockhartových mužských příbuzných byla buďto pastory, 

nebo sloužila v armádě, což mělo být osudem většiny ostatních Lockhartových bratrů. Rodiče 

stvrdili své plány výběrem jména, John Lockhart – tak se jmenoval otec12, ve svém oboru 

známý a úspěšný muž. John Gibson byl neméně významný pastor z Edinburghu, dědeček 

z matčiny strany. 

Reverend John Lockhart (1761-1842) měl v momentě sňatku s Elizabeth Gibsonovou 

(1767-1834) již tři syny z prvního manželství, avšak dva z nich záhy zemřeli, jejich smrt 

Lockhart nikde v písemných pramenech nezmiňuje a dá se tak předpokládat, že pro něj nebyli 

důležití – byly mu teprve tři roky, když zemřel jeho nevlastní osmiletý bratr Robert, zatímco 

roční John zemřel ještě dříve. Z nevlastních bratrů zůstal na živu jen William Lockhart (1787-

1857), který dosáhl hodnosti kapitána a s Johnem Gibsonem se nepravidelně stýkal po celý 

jeho život. 

John Lockhart a Elizabeth Gibsonová měli dohromady jedenáct dětí, pokřtěno bylo 

devět, z nichž byl nejstarší John Gibson (1794-1854), dále Lawrence13 (1795-1876), který se 

stal pastorem a naplnil rodičovské sny místo svého staršího bratra. Potom se narodila Mary 

Margaret (1794-1803), Archibald (1799-1803), Violet (1801-1849), Catherine (1803-1804), 

                                                           
10 John Gibson Lockhart se pravděpodobně narodil 12. července a pokřtěn byl 14. července.  
11 Cambusnethan patřil rodu Lockhartů, žili zde bohatší příbuzní Johna Gibsona Lockharta. Dnes je zámeček ve 

stavu ruiny. 
12 Někdy je takto označován coby „zkráceně“ i John Gibson Lockhart, což je ovšem chybné a mělo by být vždy 

uváděno jeho celé křestní jméno „John Gibson“. V rodinném kruhu mu říkali „John“. Například Scottův 

životopisec Stuart Kelly nazývá Lockharta vždy chybně „Johnem Lockhartem“ a dokonce i „Jamesem Gibsonem 

Lockhartem“.  
13 Jeho jméno bylo občas psáno také jako „Laurence“.  
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Robert (1805-1859), obchodník, potom Richard Dickson (1807- 1826), který tragicky zahynul 

jako mladý námořník, a budoucí generálporučík Archibald Inglis (1809-1879).14 

Povahově byl Lockhart odlišný od svých rodičů, miloval literaturu, kterou oni odsuzovali 

jako nízkou zábavu, nijak tedy nebyli později nadšeni ani z jeho sňatku se Scottovou dcerou. 

Fyzicky byl, soudě podle dochovaných portrétů, rodičovskou věrnou kopií, stejně jako všichni 

ostatní sourozenci, jejichž portréty se dochovaly tj. Lawrence, Violet, Archibalda a 

pravděpodobně i Roberta. John Lockhart a Elizabeth Gibsonová si byli pozoruhodně podobní, 

i co se týče povahových rysů, přestože jakékoliv jejich příbuzenství lze bezpečně vyvrátit. 

Měli tmavě hnědé až černé vlasy, světlou pleť, hnědé oči a výraznou dopředu vystupující 

bradu. Byli umírnění, rozvážní, přemýšliví, rozhodně se nejednalo o osoby, které by lehce 

podléhaly náladám a citům. Dbali na klasické vzdělání, kultivovanost, intelektuální úroveň i 

přiměřené materiální zajištění. Do jisté míry byli staromódní, což se projevovalo kupříkladu 

určitým odporem vůči tzv. zábavné literatuře, zábava jako taková jim patrně připadala jako 

ztráta času. Ale co bylo příčinou toho, že se oddaný a milující syn John Gibson Lockhart 

vzepřel vůli rodičů i rodinné tradici trvající po dlouhé generace? 

 

1.2. Základní a střední škola 

 

První léta Lockhartova života patřila k těm nejšťastnějším. Prakticky neustále byl 

s příbuznými, hlavně s matkou, staršími i mladšími sourozenci. Pak ale došlo k událostem, 

které Lockharta nenávratně proměnily v „nejostýchavějšího muže na světě,“ jak sám sebe 

popsal na sklonku života.15 Ostýchavost ale nebyla patrně tím nejlépe zvoleným výrazem, 

vždyť Lockhart jako autor i kritik působil spíše nebojácně, výstředně, provokativně. Ale i 

v soukromém životě jednal poměrně směle, například když požádal sira Waltera Scotta o ruku 

jeho dcery, která měla vyhlídky na lepší partii.  

Lockhart byl především nesmírně nepřístupný a „děsivě rezervovaný“ 16, jak ho popsal 

jeho budoucí zeť. Všichni Lockhartovi životopisci se shodují, že hlavním důvodem, proč se 

Lockhart stal takovým, byla nemoc, která vedla k částečné hluchotě. Nemoci se dětem v 

rodině Lockhartových nevyhýbaly, vždyť pět z jedenácti dětí se nedožilo osmnáctých 

                                                           
14 POPOVICH, Michele. The Lockharts [online]. [Cit. 29. 7. 2013]. Dostupné z: 

http://www.genealogy.com/users/p/o/p/Michele-Popovich-RICHMOND-HILL/FILE/0001page.html;  

rodinný archiv potomků Lawrence Lockharta [online]. [Cit. 29. 7. 2013] Dostupné z: 

http://trees.ancestry.com/tree/22058470/family; Lang, Vol. I, s. 1-15. 
15 Lang, Vol. I, s. 15. 
16 Tamtéž, s. 16. 

http://www.genealogy.com/users/p/o/p/Michele-Popovich-RICHMOND-HILL/FILE/0001page.html
http://trees.ancestry.com/tree/22058470/family
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narozenin a i sám John Gibson byl velmi často nemocný, takže často nechodil do školy a 

doučoval ho doma otec. V lednu 1803 zemřeli během několika dní dva jeho sourozenci a 

Lockhart nesl tuto ztrátu velmi těžce, sám těžce onemocněl a zůstal na jedno ucho hluchý.17 

Částečná hluchota, která se s věkem jen zhoršovala, trauma ze ztráty milovaných sourozenců, 

izolace od cizích dětí a neobyčejně prohlubující se vztah k rodičům Lockharta navždy 

poznamenaly. Zřejmě dosud podceňovaný byl vliv smrti sourozenců na Lockhartovu 

formující se psychiku, tato nešťastná událost mohla mít dalekosáhlý vliv: na jedné straně 

patrně v Lockhartovi podnítila obrovskou lásku k rodině a touhu po vlastních dětech, na druhé 

straně možná zapříčinila i Lockhartovy celoživotní pochyby o náboženství a o bohu vůbec. 

Mladšímu bratrovi Lawrencovi smrt sourozenců asi v mysli tolik neutkvěla, ani nebyl tak 

často nemocný, takže se mu rodiče mnohem méně věnovali, zůstal zdravý – a tak se životní 

cesty bratrů navždy rozešly a Lawrence se stal tím, kým „měl být“ John Gibson Lockhart. 

Lawrence Lockhart dosáhl, stejně jako jeho otec, titulu Doctor of Divinity a po absolutoriu 

působil celý život jako pastor, obzvláště v Inchinnanu dosáhl určité popularity. Dvakrát se 

oženil a měl osm dětí, z nichž pět ho přežilo. Dožil se skoro jednaosmdesáti let.  

 

1.3. Univerzitní léta 

 

Na střední škole Glasgow High School John Gibson Lockhart vynikal nejen intelektem, ale 

také nedisciplinovaností a prostořekým humorem, který mu zajistil značnou míru popularity 

mezi dětmi. Pro velké jazykové nadání byl už v jedenácti letech zapsán na University od 

Glasgow, kde byl jedním z nejmladších, ale přesto se mu podařilo rychle vyniknout, do roku 

1808 se probojoval na sedmé místo v seznamu nejlepších studentů univerzity, v témže roce 

vyhrál i dvě literární soutěže v překladu a kompozici veršů v latinském jazyce, další ocenění 

v podobě medaile získal za znalosti řečtiny.18 Jako dárek za své úspěchy obdržel od spolužáků 

knihu Waltera Scotta Píseň posledního barda, což mu údajně udělalo velkou radost. 

Volný čas Lockhart trávil sám, odmítal se účastnit dětských her založených na fyzické 

agresivitě.19 Našel si nový koníček: kreslení a malování. Terčem jeho raných karikatur se stali 

samozřejmě učitelé. Tato záliba mu vydržela až do dospělosti.20 „Všechny papíry, knihy, 

stěny, všechno bylo pokryto karikaturami jeho přátel i jeho samého,“ popsal situaci na 

                                                           
17 Lochhead, s. 2. 
18 Lang, Vol I, s. 20.  
19 Tamtéž, s. 18-19. 
20 Lockhartova dochovaná výtvarná díla se nachází v archivu National Library of Scotland: NLS MS.1623, NLS 

MS.1625, NLS MS.1626, NLS Acc.11480, NLS Acc.21240, NLS Acc.21241. 



15 

 

vysokoškolské koleji Lockhartův tehdejší kamarád Jonathan Christie, nicméně dodal, že „v 

posledních třiceti letech života sotva nakreslil byť jen jedinou.“21 Ovšem jiný očitý svědek 

tvrdil opak, podle něj měl Lockhart pokračovat v kreslení, když se seznámil se slečnou 

Rigbyovou, tedy po roce 1841.22 Někdy si Lockhart kreslil i na okraji papíru, když si psal 

poznámky do zápisníků, mezi takovými bezděčnými kresbami se nejčastěji objevuje portrét 

francouzského humanisty Josepha Justa Scaligera (1540-1609).23 

Lockhartovy úspěchy v Glasgowě se brzy rozkřikly po celém akademickém světě 

tehdejší Británie a jemu přišla nabídka získat stipendium v hodnotě sto pěti liber na Balliulu, 

právnické fakultě Oxfordské univerzity. Rodiče se nejdříve zdráhali poslat teprve 

čtrnáctiletého syna tak daleko od domova, ale nakonec se rozhodli nabídku přijmout. Do 

Glasgowa měl možnost se vrátit roku 1831, když byl Lockhart navržen studenty Glasgowské 

univerzity jako konzervativní kandidát na rektora, ale více hlasů obdržel jeho liberální sok. 

Na Oxfordské univerzitě získal Lockhart kromě znalosti práva také několik přátel. 

Prvním z nich byl starší kolega William Hamilton, jehož Lockhart zvěčnil na jedné ze svých 

karikatur jako zachmuřeného mladého muže v županu, který čte Aristotela.24 Hamilton radil 

Lockhartovi, aby se věnoval spíše knihám než ženám, tyto rady Lockhart patrně uposlechl. 

Hamilton nebyl věřící a zřejmě byl prvním ateistou, kterého Lockhart poznal blíže. Sice se 

Hamilton s Lockhartem ohledně náboženství často hádal, ale mohl zároveň vzkřísit jeho 

pochybnosti. Ty ale Lockhart měl především ohledně svých rétorických schopností, které 

tolik potřeboval pro řádné vykonávání advokátské praxe, ale ani jako duchovní by se bez 

dobrého ústního projevu patrně moc neprosadil. Se svými obavami se svěřoval svému 

nejbližšímu příteli, tomu nejlepšímu kamarádovi, jakého kdy v životě poznal – Jonathanu 

Christiemu. A city byly opětované, Christie napsal, že Lockhart je „tím nejlepším, na koho se 

člověk může obrátit, když hledá útěchu a pochopení“.25 Spolu se učili mnoha jazykům, 

francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, německy, hebrejsky. S Christiem Lockhart 

diskutoval především o literatuře, jak je zřejmé z jejich korespondence, díky níž pokračovali 

v přátelství i po absolutoriu. Z domácí literární produkce Lockhartovi učaroval o něco málo 

starší básník lord Byron a o generaci starší William Wordsworth, nicméně později oba 

Lockhart zavrhl, když se dozvěděl o jejich nesympatických povahových rysech. 

                                                           
21 Lang, Vol. I, s. 37. 
22 Tamtéž, s. 342. 
23 NLS MS.1623, s. 33. 
24 NLS Acc.11480. 
25 Lochhead, s. 19. 
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Lockhartovo přátelství s Christiem skončilo tragicky a špatně skončily i ostatní jeho 

vztahy s přáteli. Na začátku každého Lockhartova přátelství bylo velké nadšení z obou stran, 

vzájemný obdiv a mnoho společných zážitků, ale časem vztah ochladl, nezřídka na bod 

mrazu. Snad jedinou výjimkou byl, kromě Waltera Scotta, Thomas Carlyle, který nebyl nikdy 

Lockhartovým velmi blízkým přítelem, navíc jejich přátelství skončilo předčasně 

Lockhartovou smrtí. Pamětníci Harriet Martineau a Charles Sumner se shodli, že Lockhart 

neměl žádné přátele a žádné ani mít nechtěl.26 Andrew Lang však takový názor považuje za 

jeden z klasických příkladů nepochopení Lockhartovy povahy, prohlásil, že literatura a 

přátelství bylo pro Lockharta nejen během pobytu na univerzitě tím nejdůležitějším.27 

V době studia na Oxfordu Lockhart poprvé publikoval, jednalo se o heslo „Heraldry“ 

pro The Edinburgh Encyclopaedia, čítalo okolo sta normostran a dokonce obsahovalo vlastní 

rejstřík. Už tehdy ale měl větší ambice, chtěl napsat román a nechyběl mu originální styl, 

talent ani dobrý nápad. Lockhart si všiml, že na knižním trhu chybí silný příběh zasazený do 

tradičních skotských kulis. Ale psal se rok 1814 a Lockhartovy slibné plány zhatila kniha 

Waverley, románová prvotina již světoznámého Waltera Scotta. „Většina mého románu už 

byla napsaná, než jsem si Waverley přečetl,“ napsal Lockhart Christiemu, „teď z toho bude 

horečka kolem populárního díla a to moje by beznadějně zapadlo. Musím to odložit na rok 

dva a pak to možná ještě použiji.“28 Ke Scottovým románům se stavěl kriticky už od samého 

začátku, nelíbil se mu ani román Old Mortality (1816), o němž napsal: „Naneštěstí jsem četl 

příliš mnoho knih o této době, v níž se příběh odehrává, takže nemohu schvalovat hrubé 

znásilňování historických faktů, čehož se autor dopouští bez jakýchkoliv zábran. (…) Bylo by 

mnohem lepší se držet faktů a nepřipustit nic, co by svědčilo proti nim, nebo naopak psát ryze 

jen fikci.“29 

Rok po absolutoriu strávil Lockhart doma v Glasgowě coby začínající právník. Nic 

jiného mu ani nezbylo, protože na kontinentě ještě zuřila válka, což znemožňovalo cestování, 

a vhodnější než právnickou profesi nedokázal sehnat. Chyběl mu někdo, kdo by mu poradil, 

jak začít samostatný život, chyběly i peníze. „Je strašné být bez přátel,“ napsal, „muži, kteří 

mluví jen o cukru a kaliku, (…) vulgární ženy, to nesnesu. Jsem smířen s tím, že se procházím 

sám, ale popravdě řečeno chodím málo a nemám ani koně.“30 Jeho dopisy z té doby byly plné 

podobných nelichotivých poznámek o glasgowské společnosti a povzdechů tykající se jeho 

                                                           
26 Lang, Vol. I, s. 35. 
27 Tamtéž, s. 59.  
28 Lochhead, s. 22. 
29 Lang, Vol. I, s. 114-115. 
30 Tamtéž, s. 78. 
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vlastní opuštěnosti. Lockhartovou jedinou zálibou bylo sledování známé místní figurky, 

obézního zubaře Alexandra Scotta, který nakonec Lockhartovi svým způsobem převrátil celý 

život naruby. 
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2. Založení rodiny a působení v Blackwood’s Edinburgh Magazine 1817-1825 

Po promarněném roce v Glasgowě se Lockhart konečně přestěhoval do Edinburghu, kde se 

usadil na George Street a pak na King Street. Místní lidé nežili jen obchodem a financemi, ale 

především politikou a literaturou, zde se nacházely vyhlášené kluby, knihkupectví, 

nakladatelství. Ze dne na den se mění i tón dopisů, které Lockhart psával příteli Christiemu. 

„Je tu obrovská zábava a cítím se docela spokojený,“ prohlásil.31 „Básníků je tu jako 

borůvek, snad i více.“32  

 

2.1. Blackwood’s Edinburgh Magazine 

 

Události v jeho životě nabraly nečekaně rychlý spád, když se seznámil se lvem salónů a 

rovněž absolventem Oxfordu Johnem Wilsonem (1785-1854). Wilson byl sice jen o devět let 

starší, ale již měl rodinu, několik dětí a řadu publikací. Sice nebyl tehdy ještě moc známý, ale 

rozhodně byl oproti Lockhartovi protřelejší a zkušenější ve všech aspektech dospělého života. 

Stal se jeho rádcem, vůdcem, vzorem a uměl toho náležitě využívat i zneužívat, aniž by si 

toho důvěřivý Lockhart vůbec všiml.33 Wilson ho uvedl do místní literární společnosti, 

zejména toryů (nehledě na to, že Lockhartův otec byl zapřisáhlý whig, přiklonil se Lockhart 

právě ke konzervativcům). Wilson měl vždy literárně i osobně blízko k tzv. jezerním 

básníkům, k nimž bývá řazen i literát a tehdejší celebrita Thomas De Quincey, který 

s Lockhartem ochotně povečeřel a během toho okatě demonstroval, kolik opia lze naráz požít, 

což Lockharta pochopitelně šokovalo.34 Dosud byl Lockhart prakticky izolovaný doma nebo 

ve školním prostředí, zatímco nyní měl šanci poznat osobnosti a typy lidí, které by za jiných 

okolností poznal snad jedině jako právník a oni by byli na lavici obžalovaných. Právě tam se 

totiž nezřídka ocital roztržitý pastýř, básník a samouk James Hogg (1770-1835). 35 

Lockhart poznal Hogga díky společnému příteli Wilsonovi, přičemž všem třem bylo 

nabídnuto, aby začali psát pro nově založený společensko-literární časopis Blackwood’s 

Edinburgh Magazine. Lockhart získal toto místo díky svým posměšným veršům připsaným 

                                                           
31 Lang, Vol. I, s. 93. 
32 Tamtéž, s. 96. 
33 I Wilsonova dcera Mary Gordon uškodila Lockhartově pověsti, když jej vykreslila v otcově životopise jako 

fyzicky hezkého, ale vnitřně zvráceně chladného muže, který periodicky zrazoval své přátele. Paradoxně to byl 

Wilson, kdo se zachoval vůči Lockhartovi několikrát nečestně, zatímco Lockhart mu pomohl například 

k významnému postu profesora morální filozofie.  
34 Lang, Vol. I, s. 98. 
35 MACKIE, David. The Shirra of the Forest. Selkirk: Bordersprint, 2006, s. 25. 
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tlustému glasgowskému zubaři, jehož Lockhart posměšně překřtil na O’Dontista. Wilson, jak 

již bylo řečeno, měl určitou literární reputaci. Hogg byl jednak blízkým přítelem Waltera 

Scotta, zadruhé neměl žádné formální vzdělání a hodil se do časopisu pro roli nevzdělaného 

vesnického balíka, jehož druzí dva redaktoři budou s mírným sarkasmem poučovat. Ale ve 

skutečnosti to byl spíš Hogg, kdo se chtěl podílet na Lockhartově výchově či převýchově. 

Jejich věkový rozdíl činil čtyřiadvacet let a Hogg měl vždy tendence se chovat vůči svému 

mladému kolegovi spíše autoritativně, i když společensky mu byl podřízen. „Bylo to zlobivé 

oxfordské štěně,“ popisuje Hogg své první dojmy z Lockharta, „děsil mě (…) a maloval 

karikatury každého, s kým přišel do styku. (…) Rád si ze mě utahoval, ale tím způsobem, že 

jsem s ním nedokázal ztratit trpělivost.“36  

Přátelství Hogga a Lockharta je svým způsobem bílým místem na mapě. Zatímco 

životopisci Waltera Scotta ke každému – Hoggovi i Lockhartovi – přistupují zvlášť, Hoggovi 

životopisci Lockharta obviňují z toho, že Hoggem ve skutečnosti pohrdal a zradil jej, 

Lockhartovi životopisci Hogga vůbec raději z příběhu víceméně vypouštějí a považují ho jen 

za katalyzátor přátelství Lockharta a Scotta. Všechny tyto přístupy jsou nešťastné, protože 

vztah mezi Hoggem a Lockhartem nebyl ani ke konci tak špatný, jak se domnívají zejména 

Hoggovi životopisci, naopak jejich vztah byl naprosto výjimečný v řadě ohledů a je zajímavý 

od začátku až do konce, jejich vzájemné literární i charakterové ovlivňování je nepopiratelné. 

Bylo to v průběhu roku 1816, když se Lockhart, nezkušený mladý právník z poněkud snobské 

rodiny, který dosud nepoznal jediného člověka z dělnické vrstvy, seznámil s mimořádně 

talentovaným pastýřem, který však byl několikrát trestně stíhaný, holdoval alkoholu, kouření, 

ženám, byl energický, skalní optimista a všechno dokázal obrátit v žert. S Lockhartem toho 

měli více společného než by se na první pohled mohlo zdát, vždyť i Lockhart miloval humor 

„na hraně“, což se projevovalo kreslením karikatur, oba byli fascinovaní temnými příběhy o 

šílencích, které zpracovali ve svých dílech. Lockhart mohl Hoggovi doplnit vzdělání, zatímco 

Hogg tlačil Lockharta do poznávání života. Není divu, že byl Hogg pro Lockharta 

zajímavějším než literární kluby plné lidé pocházejících z Lockhartova vlastního prostředí. 

Hogg nikdy nerespektoval sociální hierarchii (sám se ve vzpomínkách nazývá „součástí vyšší 

společnosti“37) a vybrané chování nevyžadoval ani od ostatních. Do určité míry to byla jenom 

hra, přece Hogg nebyl obyčejným pastýřem, od roku 1802 pobýval často u Waltera Scotta na 

návštěvách, kde měl příležitost se seznámit se skutečně vyšší společností a jejím chováním, 

                                                           
36 HOGG, James. Altrive Tales. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005, s. 73. 
37 Tamtéž. 
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které však záměrně nenapodoboval, nebo dokonce i zesměšňoval. Pro Hogga bylo seznámení 

se Scottem osudné, protože Scott mu pomohl vybudovat si literární kariéru. Hogga v dobré 

víře napadlo, že by mohl seznámit se Scottem i Lockharta, jemuž by mohl snad 

nejoslavovanější literát světa také pomoci. A i to se nakonec stalo Hoggovi osudným. 

Lockhart zabral Hoggovo přední místo mezi Scottovými přáteli a navíc Scotta přemlouval, 

aby se Hoggovi tolik nesvěřovaů. Později se ukázalo, že tato rada byla na místě. 

Když se časopis Blackwood’s Edinburgh Magazine teprve „rozjížděl“, bylo zapotřebí 

přilákat čtenáře na co nejatraktivnější až kontroverzní témata. Na hranici dobrého vkusu byly 

články rozebírající soukromý život literátů nebo parodie na biblický sloh, Lockhartův 

„Scorpion“ zpochybňoval křesťanství jako takové, zatímco jeho společník „Leopard“ 

(Wilson) parodoval Žalmy. Časopis se ale nedržel jen literárních a kulturních témat, často psal 

o společnosti a samozřejmě nejen té britské. Právě skončila válka a Lockhart, jemuž se 

stýskalo po akademickém životě, byl poslán na kontinent, aby navštívil německé univerzity a 

přeložil pro Blackwooda Schlegelovy přednášky o dějinách literatury. 

 

2.2. Lockhart na cestách 

 

Během putování do Německa podnikl Lockhart ještě menší oklikou cestu po Nizozemí, o 

čemž napsal sérii črt pro časopis pana Blackwooda. Bohužel o jeho cestách mimo Nizozemí 

není dost informací, je však zřejmé, že cílem jeho cesty byly německé univerzity a poté 

možná navštívil i Itálii, ale to je spíše nepravděpodobné, protože Lockhart nikde později 

nezmiňuje, že by pobýval ve kterékoliv italské zemi či městě před rokem 1853.  

Cyklus cestopisných črt, které vycházely každý měsíc od června až po září 1817 (tedy 

časově prakticky souběžně s Lockhartovou cestou), sledoval jeho putování z Rotterdamu na 

sever do Delftu, Haagu a Leidenu, srpnový příspěvek je především o Haarlemu a nakonec 

začátkem podzimu se Lockhart vrátil do Rotterdamu přes Amsterdam a Utrecht. Sám 

Lockhart v úvodu označil cestu za spíše rychlou a cestopis za náhodné poznámky, které 

původně neměly vyjít tiskem, ale to vůbec nemusí odpovídat skutečnosti, když oficiálním 

autorem byl „X.Y.Z.“, jehož zážitky mohly být oproti těm Lockhartovým přibarvené, nebo 

autocenzorované, a osobnost vypravěče pozměněná. O osobnosti se toho ale z cestopisu až 

tolik nedozvíme, není z něj patrný věk vypravěče (Lockhartovi bylo čerstvých dvacet tři let), 

ani o jeho zájmech (například Walter Scott se už tehdy těšil velké oblibě u Holanďanů, čehož 

by si cestovatel, jehož koníčkem je domácí literární produkce, nemohl nevšimnout, ale 
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Lockhart takové informace zcela opominul). Poznámky a popisy jsou velmi nahodilé a kusé, 

jako kdyby autor sepisoval jen nahodilá fakta, na něž si s časovým odstupem vzpomněl. 

Vcelku pochopitelný je důraz na vizuální objekty, zejména vzhled obyvatel a měst, vše je ale 

popisováno spíše emočně, velmi subjektivně, slova jako „krásný“, „zajímavý“, „vkusný“, 

„ošklivý“, „špinavý“ ale málokdo osvětluje podrobnější popis a vysvětlení. Takový 

nedostatek lze jistě vysvětlit Lockhartovou nezkušeností a věkem, navíc nápad psát cestopis 

mohl skutečně vzniknout až v průběhu samotné cesty a neměl by tak možnost se na práci 

připravit a promyslet si ji předem.  

Cyklus cestopisných črt zahájil Lockhart citátem z veršů lorda Byrona, který byl stále 

jeho velkým oblíbencem, a o němž Lockhart prohlásil, že si navždy udrží přední postavení 

mezi britskými literáty.38 V červnu 1817 se Lockhart s nadšením kochal Rotterdamem: 

„Každý, kdo má štěstí na počasí, musí potvrdit, že je to příjemné a veselé město,“ napsal.39 

Ale stěžoval si, že kdy prší, je chůze v ulicích problematická a koně zřejmě mají jako ochranu 

proti uklouznutí špičaté podkovy. Oceňoval čistotu domů a množství zrcadel v interiérech, 

které zrcadlily dění v ulici a průplavu. Pochválil i výborné sýry. Překvapilo ho odívání dětí, 

které nosily mnohovrstevnaté pláště a „stařecké čepce“40, takže jedné holčičce Lockhart 

pomohl vystoupit z drožky v domnění, že se jedná o starou dámu. Dospělé ženy naproti tomu 

nosily opulentní oblečení a zlaté šperky. „Nevšiml jsem si, že by někdo kouřil v kostele,“ 

napsal Lockhart, „ale v ulicích všichni muži a některé ženy mají v ústech neustále dýmky. 

Také děti a zpěváci při zpěvu.“41 Kouřil tehdy i sám Lockhart.  

V Delftu navštívil Lockhart hrob Grotia. „Portrét na náhrobku je údajně velmi 

věrný,“ poznamenal Lockhart, „je-li to tak, pak musel být dost ošklivý.“42 V této oblasti 

Lockhart pozoroval zvýšený výskyt čápů, což mělo neblahé důsledky na zisky pouličních 

prodavačů žab. Lidé zde byli flegmatičtí a nevšímali si ani všudypřítomných žebráků, kteří 

cizince velice obtěžovali. Nejhorší zkušenost měl Lockhart v Haagu, kde v hotelu dávali jasně 

najevo, že mají raději zámožnější hosty a na Lockharta s jeho „bledou pletí a lakomým 

vzhledem“, se dívali spatra.43 Neesteticky zapůsobila pouliční gymnastka. 

                                                           
38 HILDYARD, Margaret Clive. Lockhart’s Literary Criticism. Oxford: B. Blackwell, 1931, s. 40. 
39 Blackwood’s Edinburgh Magazine. William Blackwood: Edinburgh, 1817, s. 252. 
40 Tamtéž, s. 253 
41 Tamtéž, s. 255. 
42 Tamtéž, s. 362. 
43 Tamtéž, s. 364. 
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Cesta do Leidenu vedla rovnou silnicí. „Pro Holanďany je linií krásy přímka,“ 

poznamenal Lockhart.44 Ve městě ho překvapilo, jak málo zde bylo studentů. Lidé se zdáli být 

silně ovlivněni válkou, sdílný knihkupec vyprávěl o tom, jak zachraňoval cenné rukopisy před 

Francouzi a jiný obyvatel líčil výbuch v židovské škole, který měla za následek šestnáct 

mrtvých.45 Až v září přijeli do Amsterdamu, do „zapšklého a nudného města“.46 Počasí bylo 

zlé a ulice špinavé, nelíbily se Lockhartovi ani vysoké cihlové domy. Estetické dojmy si pak 

napravil v Mramorovém Paláci, kde ho v místní galerii zaujaly vesnické výjevy, obrazy 

Pauluse Pottera a Gerarda Dowa47. 

Do Utrechtu Lockhart cestoval lodí, avšak lepší místa byla zabraná, takže se uchýlil 

k lidem nižší společenské vrstvy: „Spatřil jsem lavici plnou vyčerpaných dělníků, (…) kteří 

byli v náruči Morfeově. (…) Na druhé straně od lampy na lavici ležela vysoká štíhlá postava 

muže s bledou tváří (…), byl pohledný, (…) měl černé a ty nepronikavější oči, jaké jsem kdy 

viděl. Bylo mu padesát či více a na sobě měl dlouhý modrý kabát, (…) a boty marockého typu. 

Ležel na boku, obličejem ke světlu a hlavu si podpíral pravou rukou, zatímco v levé držel 

knihu, kterou četl uvolněně, ale přece zaujatě. Co dvě tři minuty zvedl hlavu a upřeně se díval 

na lampu, jako kdyby přemýšlel o právě přečteném. Představuji si, že to mohl být mág, který 

se učí svému řemeslu, nebo sám princ temnot.“48 Ve skutečnosti ale Lockhartova zřejmě 

přitahovala jejich podobnost, bylo to, jako kdyby se díval do očí vlastní budoucnosti – chudý 

a osamocený, nepochopený a obávaný. Anne Thackerayová, dcera slavného spisovatele, 

popsala Lockharta roku 1853 (tedy o třicet šest let později) takto: „Díval se před sebe jako 

osamělý, sklíčený orel, tichý a tajemný… Měl na sobě několik svrchníků a měkkou cestovní 

čepici podobnou kapuci, v níž je často zobrazován Erasmus. Bledá, krásná tvář mi zůstala 

před očima jako nějaká středověká postava z obrazáren. Ty černé oči v obličeji jako ze 

slonoviny!“49 

V Utrechtu, Lockhartově oblíbeném holandském městě, se vydával za maďarského 

kněze, který se jede do Paříže doučit francouzsky. Právě tímto jazykem hovořil s místním 

knězem, který ho seznámil s dějinami města a také s kolonií žen z Moravy, které bylo možné 

podle barev stuhy na čepci rozlišit na děti, dívky, slečny, vdané ženy a vdovy. Ovšem 

Lockhart poznamenal, že nejhezčí jsou v Nizozemí židovky. 

                                                           
44 Blackwood’s Edinburgh Magazine. William Blackwood: Edinburgh, 1817, s. 365. 
45 Tamtéž, s. 488. 
46 Tamtéž, s. 582. 
47 Dnes spíše známého pod jménem Gerrit Dou. 
48 Blackwood’s Edinburgh Magazine. William Blackwood: Edinburgh, 1817, s. 584. 
49 LOCHHEAD, Marion. Young Victorians. London: John Murray, 1959, s. 109.  
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O dobrodružstvích, která zažíval Lockhart v Německu, toho tolik nevíme, ale je jisté, 

že také navštívil několik univerzitních měst. Například univerzitu v Lipsku, kde Lockhart 

namaloval místní studenty jako nepřitažlivé mladíky s přerostlými vlasy a dlouhými 

dýmkami.50 Nejvíce času strávil na přednáškách Schlegela a Goetha, kterého považoval za 

nejvlivnějšího německého dramatika všech dob. Co je ale překvapivé, že i Goethe si ještě o 

deset let později na Lockharta vzpomínal a v dopise Scottovi napsal: „Velmi dobře si ho 

pamatuji! Jeho krása člověku nedovolí na něj jen tak zapomenout. (…) Ten mladík má před 

sebou úžasnou literární kariéru.“51 

Obě cesty musely na Lockharta udělat větší dojem, než je možné vyčíst z pramenů, a 

nepochybně ho celoživotně ovlivnily, přestože netrvaly déle než několik měsíců (přesná délka 

pobytu v zahraničí není známa). Bylo to poprvé a naposledy, kdy Lockhart měl na své cestě 

několik cílů, bylo to také poprvé a naposled, kdy cestoval sám. Skoro dětským okem sledoval 

svou cestu a zaznamenával, co mu připadalo zajímavé, aniž by přitom myslel na potenciální 

čtenáře. Naproti tomu v Německu ho čekal složitý úkol přeložit Schlegelovy přednášky o 

dějinách literatury. I taková příležitost už se mu nikdy nenaskytla. 

Těžko říci, proč se Lockhart ani na území dnešního Nizozemí a Německa nikdy 

nevrátil. Kromě letních prázdnin strávených s rodinou ve Francii, se Lockhart do zahraničí 

podíval už jen na konci svého života, kdy jednu zimu strávil na severu dnešní Itálie – právě 

tehdy snad měl čas i peníze na zopakování cesty z roku 1817, určitě by ho zajímalo, co se za 

tu dobu na již známých místech změnilo. Ale je třeba si uvědomit, že Lockhart sám se změnil, 

ztratil značnou část svého zájmu o svět kolem sebe, byl v depresi a na pokraji sil. Velmi se 

mýlili ti, kdo tvrdili, že Lockhart zůstal stejným Lockhartem jako za dob působení v 

Blackwood’s Edinburgh Magazine. Ta změna však neproběhla zevnitř, určitě by sám 

Lockhart raději zůstal zvídavým, energickým a poměrně optimistickým mužem, jakým byl až 

do třicátých let 19. století, změnily ho tragické životní události. 

I cestování bylo pro Lockharta zkušeností, která ho ovlivnila a možná i do určité míry 

změnila. Poprvé byl samostatný a odkázán jen sám na sebe. Německé akademické prostředí 

ho nadchlo a po celý zbytek života se obkopoval přáteli, kteří rovněž obdivovali německou 

kulturu – Scott začal svou kariéru překlady z němčiny, Elizabeth Rigbyová v německy 

hovořícím prostředí žila a studovala ještě déle než Lockhart, Thomas Carlyle se nikdy netajil 

                                                           
50 NSL MS.1623. 
51 MACBETH, Gilbert. John Gibson Lockhart: A critical Study. Urbana: University of Illinois, 1935, s. 63. 
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svou náklonností k německému prostředí, které se stalo klíčovou inspirací pro jeho vědeckou 

práci. 

Rok po své návštěvě Nizozemí, v létě 1818 Lockhart publikoval v Blackwood’s 

Edinburgh Magazine dlouhou humornou báseň na pokračování „The Mad Banker of 

Amsterdam“, která pojednává o bláznivých dobrodružstvích bankéře, jeho milostném 

vzplanutí i cestě do Skotska a seznamuje se také s Lockhartem samotným, který „má rád 

Schlegela, Kanta a Medelssohna52 (…) a je velmi dobrý satirik“.53 

 

2.3. Lockhart v roli ostrého kritika 

 

Ne všechny Lockhartovy články publikované v Blackwood’s Edinburgh Magazine byly tak 

mírumilovné jako výše zmíněný cestopis. Nebýt těch ostřejších, určitě by se Lockhart nestal 

takřka přes noc slavným. I Hogg a Wilson byli čím dál proslulejší, když se v časopise začaly 

objevovat vtipné, upřímné, ale zároveň krutě útočné články namířené zejména proti tehdejší 

mladé generaci liberálně smýšlejících básníků a jezerním básníkům.  

Oficiálně časopis neměl ani šéfredaktora, na tomto postu se dle libosti sřídali Lockhart 

s Wilsonem. Jednotlivé články byly podepsány různými zkratkami, které si redaktoři 

navzájem půjčovali, takže s jistotou nelze tvrdit, které skutečně napsal Lockhart. A navíc 

většinu článků napsalo několik redaktorů, samostatně psali jen naprosté minimum obsahu, 

takže při vyřčení jakýchkoliv obvinění se ocitáme na tenkém ledě. Je pravda, že k některým 

článkům se Lockhart dříve nebo později, zpravidla pod nátlakem okolí, přiznal. Obvinění, 

dokazování viny a přiznání se spíše hodí do soudní síně než na poli literární kritiky. Články 

publikované v Blackwood’s se nijak zásadně nevymykaly tehdejším standardům, slavnými se 

staly díky přehnaným reakcím, které vyvolaly. Nejproslulejším se stal útok na básníka Johna 

Keatse, vystudovaného lékárníka, jemuž Lockhart radil recenzi, aby se raději „vrátil mezi 

náplasti, pilulky a mastičky“54. Tato kritika básně Endymion, motivovaná spíše tichým 

konfliktem mezi Lockhartovou skupinou a osobnostmi kolem zářné celebrity Leigh Huntem, 

je dodnes citovaná snad v každé publikaci o Johnu Keatsovi, aby tak postavila mladého 

básníka do role mučedníka, který zemřel na následky přečtení článku. Keats ovšem zemřel na 

                                                           
52 Felixovi Mendelssohnovi bylo tehdy teprve devět let, ale již veřejně vysupoval. 
53 Lochhead, s. 46. 
54 Blackwood’s Edinburgh Magazine. William Blackwood: Edinburgh, 1818, s. 524. 
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zdravotní obtíže spojené s tuberkulózou až o tři roky později.55 Krvelačný byl pak spíš Keats, 

když napsal příteli: „Jestli zemřu, musíte zničit Lockharta.“56 Nikdo samozřejmě nepodnikl 

nic proti Lockhartovi, ovšem jeho reputace byla ohrožená a ještě desítky let poté celé jeho 

rodině lidé připomínali, že Lockhart je prakticky vrahem. 

Ještě drsnější útok Lockhart podnikl proti Leigh Huntovi, který proslul mj. jako 

„politický vězeň“, jím se stal poté, co nevybíravě hanil prince z Walesu. Hunt byl hlavním 

terčem Lockhartovy kritiky nazvané „On the Cockney School of Poetry“, nicméně dnes je to 

oficiální označení liberální skupiny mladých básníků soustředěných kolem Percyho Bysshe 

Shelleyho. Lockhart nazval Hunta nevzdělaným, nevkusným a přirovnal ho k prostitutce. 

Tento článek sice Hunta nerozčílil, zato rozčílil jeho fanoušky, což mělo nakonec takřka 

tragické důsledky, o čemž bude brzy ještě řeč. 57 

 

2.4. Seznámení se Scottem 

 

V roce 1818 se Lockhart poprvé seznámil osobně s Walterem Scottem, i když o něm už musel 

všechno vědět z vyprávění Hogga, a stejně tak Scott byl zvědavý na Hoggova nového 

kamaráda. Scott a Lockhart si okamžitě padli do noty, Scott si s Goethem dopisoval, zatímco 

Lockhart mu o něm vyprávěl z první ruky, oba se zajímali o německou literaturu, která 

odstartovala (v době Lockhartova narození) Scottovu kariéru. V září 1818 následovalo 

pozvání na Scottovo letní sídlo Abbotsford a zdá se, že všechno probíhalo hladce, až na to, že 

Scottovi připadal Lockhart moc upjatý.58 Navštívili spolu také opatství Melrose a pak 

Dryburgh Abbey, kde si Scott už dávno vyhlédl místo svého posledního odpočinku a dnes 

jsou zde oba pochováni. Po návratu zjistili, že na Abbotsford přijeli dotěrní američtí turisti, 

což byla poměrně obvyklá situace, vždyť Scott byl na vrcholu své popularity i duševních sil, 

byl šťastný. „Pořád se usmívá,“ poznamenal si Lockhart.59 Ale to se vzápětí změnilo. Zlí 

jazykové mají pravdu, že s Lockhartem jako kdyby vstoupila do Scottovy rodiny smůla, které 

                                                           
55 Renomovaní literární vědci dodávají, že teorie smrti v důsledku přečtení recenze staví do špatného světla 

samotného básníka více než kritika. (BARNARD, John. John Keats. Cambridge: Cambridge University Press, 

1987, s. 5.) 
56 Lochhead, s. 41. 
57 O Huntově nevzdělanosti skutečně svědčí fakt, že se domníval, že autorem posměšného článku je ten 

nejpravděpodobnější autor – samotný Walter Scott, který se nikdy na žádných takových kritikách nepodílel a 

spíše je odsuzoval.  
58 Lochhead, s. 61. 
59 Tamtéž, s. 59. 
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se nikdy již nezbavila, ale Lockhart sám se naopak ze všech sil snažil pomoci a to až do konce 

vlastního života.  

Scotta a Lockharta ještě více sblížila Scottova nečekaná a záhadná nemoc, která se 

projevovala nesnesitelnými bolestmi a křečemi břicha. Jednalo se zřejmě o žlučové kameny, 

ale lékaři nebyli schopni nic diagnostikovat a jejich léčba selhávala, takže se Scott připravoval 

na smrt. Ve světlejších chvilkách trávil čas s Lockhartem nekonečnými diskuzemi, ve dnech 

celkové úlevy si vyjeli na koni podél řeky Tweed či Yarrow, jak to Lockhart zachytil na jedné 

ze svých kreseb. Lockhart se nikdy netajil tím, že mu Scottova osobnost byla bližší než jeho 

tvorba.60 Scotta však Lockhartovy názory neodradily a přijal ho i do  své rodiny, když 

souhlasil, aby se oženil s jeho nestarší dcerou Sophií. V únoru 1820, když se Scott začínal 

zotavovat, přislíbil Lockhartovi jako věno chaloupku Chiefswood ve vzdálenosti několika mil 

od Abbotsfordu. Chiefswood, stojící dodnes na palouku, k němuž vede relativně dlouhá a 

úzká příjezdová cesta lemovaná stromy a potokem, se skládá ze tří malých k sobě přilehlých 

budov, v době Lockhartově tam byla i malá farma. Svatba se uskutečnila na Abbotsfordu 

devětadvacátého dubna 1820, den po Hoggově svatbě. 

 

2.5. Peter’s Letters to His Kinsfolk 

 

V té době, začátkem dvacátých let 19. století, již spatřila světlo světa Lockhartova první kniha 

nazvaná Peter’s Letters to His Kinsfolk, o níž bude ještě podrobnější zmínka v další z kapitol. 

Tato publikace stojí na pomezí fiktivního cestopisu a románu v dopisech, hlavním hrdinou je 

lékař Peter Morris, který přijíždí do Skotska a seznamuje se s místní kulturou, přírodou i 

osobnostmi včetně Scotta, Hogga a Lockharta. Je nanejvýš pravděpodobné, že například 

Morrisovo románové setkání s Lockhartem napsal ve skutečnosti Scott, navíc Lockhart své 

autorství vždy popíral a tvrdil, že je to dílo několika autorů. „Pan Lockhart je mladý a já 

doufám, že si najde lepší uplatnění v literatuře než je lehkovážná satira,“ vyslovuje Morris to, 

co napsal Scott o Lockhartovi v jednom ze svých dopisů, to, co bylo jeho zbožným přáním. 61 

Rozsáhlá třísvazková kniha nabízí dobový barvitý popis Skotska, který stále ještě nebyl ve 

vědeckých pracích dostatečně využit. Knihu navíc Lockhart doplnil o řadu vlastních ilustrací. 

Avšak veškerá snaha byla marná, jak Lockhart sám předpověděl, jakékoliv další dílo o 

Skotsku by po Scottových románech zapadlo – a přesně takový osud potkal Lockhartovu 

                                                           
60 Lang, Vol. I, s. 222. 
61 LOCKHART, John. Gibson. Peter’s Letters to His Kinsfolk. Edinburgh: William Blackwood, 1819, Vol. III., 

s. 137; Lang, Vol. I, s. 244. 
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prvotinu. Tím se ovšem nenechal odradit a učinil překvapivé rozhodnutí – napsat román, který 

by tehdejší kritika označila za erotický.  

Ihned se našli lidé, kteří se rozhodli zneužít přízně, které se Lockhart u Scotta těšil. 

Prvním z takových oportunistů byl John Wilson. Nutil Lockharta, aby ten donutil Scotta 

přimluvit se za něj u vedení univerzity v Edinburghu, kde chtěl Wilson přednášet morální 

filozofii. A Lockhart, ve snaze neztratit přítele, poslechl, takže Wilson získal své vysněné 

místo na univerzitě. Byl dobrým řečníkem a to byla jeho jediná naděje jak zamaskovat 

nedostatek kompetencí a nulovou snahu dozvědět se něco o tématu, o němž přednášel.62 

 

2.6. Mladá rodina a souboj 

 

Čtrnáctého února 1821 se Lockhartovi narodil syn. Přišel na svět po komplikovaném 

těhotenství, které probíhalo za bolestí a nevolnosti, jež nastávající matka tišila opiem. Bohužel 

John Hugh Lockhart (1821-1831) kvůli prenatální intoxikaci opiem trpěl skrytým rozštěpem 

páteře, který se projevil až několik týdnů po porodu, a tak se mladá rodina mohla v prvních 

dnech těšit ze zdánlivě zdravého chlapce. 

Ovšem klid Lockhartovi neměli, schylovalo se totiž k souboji, na který vyzval 

Lockharta vznětlivý kritik John Scott, jehož rozčílily Lockhartovy útoky na mladé básníky a 

Leigh Hunta. Lockhart výzvu opakovaně ignoroval, protože nechtěl riskovat svým zdravím a 

životem, obzvláště když měl dítě. Nakonec se nabídl dávný přítel Jonathan Christie, že 

Lockharta v souboji zastoupí, aby tak ubránil jeho čest. To se ale nakonec moc nepovedlo, 

Christie zastřelil Johna Scotta a uprchl před soudem do Francie, zatímco Lockhart se již nikdy 

nezbavil pověsti zbabělce, který zneužil svého přítele, aby vykonal další „ literární vraždu“. 

 

2.7. Lockhartovy romány a rozrůstající se rodina 

 

Ve velmi krátkém časovém období Lockhart publikoval všechny své romány, historický 

Valerius (1821), román o nezkrotné sexuální touze Some Passages in the Life of Mr.Adam 

Blair (1822), který byl lehce inspirovaný německou knižní produkcí, román zejména o 

oxfordském studentském životě Reginald Dalton (1823) a nakonec román o šílenci The 

History of Matthew Wald (1824), který je prakticky identický s pozdějším románem Charlotte 
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Brontëové Na Větrné hůrce (1847).63 Sestry Brontëovy patřily k Lockhartovým oddaným 

fanynkám, v dětství si vymýšlely ostrovy, kde vládli tři muži, Emily Brontëová si vybrala 

Waltera Scotta, Lockharta a jeho syna Johnnieho, Charlotte se pro změnu ztotožňovala 

s hrdinkou Lockhartova románu Adam Blair Charlottou Bellovou.64  

Velký čtenářský úspěch však měla jen sbírka Lockhartem přeložených španělských 

veršů Ancient Spanish Ballads (1823). Ve čtyřicátých letech Lockhart musel některé své 

romány upravit, aby mohly vyjít znovu. Roku 1841 vyšel zkrácený a vylepšený Valerius, o 

dva roky později zcenzurovaný Adam Blair. 

Scott byl knižní produkcí svého zetě šokován a znechucen ještě více než 

Lockhartovými články. „Nemohu říct, že se mi to líbí,“ napsal Scott o Lockhartově románě 

„Matthew Wald“, „je to silný příběh, ale nechutný a zvrácený, s příšerným koncem. (…) Je to 

mizérie od první do poslední strany.“65 Nicméně i tak byl Scott přesvědčen – a nebyl sám – že 

jednou přijde Lockhartova chvíle, kdy všechny přesvědčí, že je dobrým autorem i kritikem.  

Stejně pravidelně jako romány přicházely na svět Lockhartovy děti, po Johnniem se 

narodila holčička, která však zemřela o dva dny později, potom Walter (1826) a nakonec 

Charlotte (1828). 

Léto 1821 nazval Lockhart nejkrásnějším ve svém životě, bylo to léto strávené s ženou 

a malým synem v Chiefswoodu, pravidelně se scházeli s Hoggem i Scottem a všichni byli 

naposledy šťastní. Tehdy také vyšel Lockhartův mistrovský kousek, anonymní otevřený dopis 

lordu Byronovi, v němž Lockhart přesně popsal básníkovu povahu, způsob uvažování a 

konstrukci Byronova vlastního mediální obrazu. Byron byl velmi zaskočen, označil autora 

pamfletu za ďábelského génia a až do konce svého života se snažil přijít na to, kdo je jeho 

pisatelem. Byl to riskantní počin, vždyť Lockhart v textu popsal Hogga jako skoro lepšího 

spisovatele než Scotta, bez příkras napsal, co si myslel o tehdejší britské literární scéně, nebral 

si servítky a jedná se tak patrně o Lockhartův nejupřímnější dochovaný text, který vypovídá 

nejen o Lockhartově zájmu o Byronovu osobnost, ale také o nutkavé potřebě vyjádřit 

skutečné názory bez ohledu na politickou korektnost a rodinné vazby. Zajímavý je i 

z lingvistického hlediska, styl je břitký, pro ostré slovo nechodí autor daleko, přičemž zvláště 

často používá slovo „humbuk“, ve smyslu podvod, bouda, přetvářka, která měla Byronovi 
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29 

 

pomoci se proslavit.66 Spisovatelku Marii Edgeworthovou Lockhartovo dlouhodobé zalíbení 

v tomto slově dráždilo, a tak napsala: „Humbuk – jaké to vulgární slovo, které vás není 

hodno!“ 67 

Lockhart nepřiznal své autorství ale ani nejbližším, takže v dubnu 1832 instruoval 

Williama Laidlawa, rodinního přítele a Scottova asistenta, aby zakoupil dopis Johna Bulla 

„nebo tak nějak“68 kvůli připravované publikaci o Byronovi. 

 

2.8. Benjamin D’Israeli, posel nečekaných zpráv 

 

Roku 1825 neočekávaně skončil Lockhartův život ve Skotsku, jeho působení v Blackwood’s 

Edinburgh Magazine, ale i blízké přátelství s místními kolegy. Všechno to ale byly důsledky 

jednoho velkého a zmateného nedorozumění, které vyvolal nejvlivnější britský nakladatel 

John Murray, jenž měl svůj podivný plán promyšlený do posledního detailu. Murray znal 

Lockharta jako Blackwoodova vyslance, který za ním čas od času přijel do Londýna, avšak se 

mu nepodařilo proniknout do Lockhartova charakteru, což ho očividně znepokojovalo.69 Aby 

ochránil vlastní pověst, zneužil důvěřivosti teprve dvacetiletého burzovního zkrachovalce 

Benjamina D’Israeliho70, syna Murrayova přítele a literáta Isaaca D’Israeliho. Benjamin 

doufal, že se mu podaří založit nové konzervativní noviny The Representative a Murray 

D’Israeliho přesvědčil, že Lockhart tuto nabídku s nadšením přijme, i když musel vědět, že 

tak jednoduché to nebude. Nic netušící mladík se vydal do Skotska, odkud psal vydavateli 

poněkud dětinské zprávy o tom, jak pokračuje vyjednávání s Lockhartem i tzv. „Chivalry“ 

Scottem, který na celou záležitost otcovsky dohlížel a radil Lockhartovi, aby nabídku 

odmítl.71 Celá záležitost skončila fiaskem, D’Israeli se naprosto znemožnil a vrhl stín 

podezření i na Murraye, který až dosud vystupoval jako seriózní muž. Aby se celý skandál 

nějak uzavřel, Murray se vymluvil na to, že vlastně chtěl Lockhartovi nabídnout pozici 

šéfredaktora konzervativního literárního čtvrtletníku The Quarterly Review, který kdysi roku 

1809 pomáhal zakládat i sám Scott.72 Takovou nabídku už Lockhart nemohl odmítnout, takže 

v listopadu se konal rozlučkový večer a před rozedněním pátého prosince Lockhart odjel 

                                                           
66 Slovo „humbuk“ převzal Lockhartův přítel, spisovatel Charles Dickens (znali se od roku 1837) a použil ho ve 

své novele Vánoční koleda (1843), aniž by patrně správně rozuměl jeho původnímu významu.  
67 Lochhead, s. 213. 
68 NLS MS.860, č. 40. 
69 NLS MS.21240. 
70 V době, kdy byl ministrem, již měl příjmení změněné na Disraeli. 
71 Lang, Vol. I, s. 373. 
72 SCOTT, Walter. Familiar letters of Sir Walter Scott; Edinburgh: David Douglas, 1894, Vol. I., s. 413. 
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s manželkou a Johnniem do Londýna. „Je to tak dobře,“ napsal Scott do deníku, „nenávidím 

rudé oči a usmrkané nosy.“73 

D’Israeli byl Lockhartem jako posedlý, psal mu nevhodně familiární dopisy, a když 

nedostal žádoucí odpovědi, zpracoval své zážitky z návštěvy Chiefswoodu ve skandálním 

románě Vivian Grey (1826), v němž vylíčil Lockharta jako „model mužské krásy“.74 O 

osmnáct let později při psaní knihy Coningsby znovu použil Lockharta jako předlohu pro 

románovou postavu, kterou pojmenoval bez skrupulí „pan Rigby“ –  tak se jmenovala žena, o 

níž se tehdy spekulovalo, že má s Lockhartem poměr. Lockhartovi došla trpělivost a označil 

D’Israeliho za „židovského lumpa“75, což nakonec poškodilo samotného Lockharta, když byl 

později na základě tohoto výroku skoro obviněn z antisemitismu. D’Israeliho životopisec 

William Kuhn považuje Lockharta za jednu z klíčových osobností, které ovlivnily 

Benjaminovu osobnost, tvorbu i kariéru.76 

Podobně posedlá Lockhartem byla i spisovatelka Harriet Martineau, která Lockharta 

konstantně kritizovala dlouhá léta, přičemž nevynechala snad jediný aspekt jeho osobnosti a 

práce. Dokonce dáma, jakou byla Marion Locheadová, nevydržela a nazvala Martineau 

„čubkou“77. Avšak nutno říci, že i v Lockhartově nekrologu z pera Martineau je řada 

zajímavých postřehů, je evidentní, že ji Lockhart nesmírně fascinoval a ona věnovala mnoho 

dní přemýšlení o jeho životě a literárním přínosu. Dokázala ocenit například genialitu již 

mrtvého Lockhartova synka Johna Hugh, oceňovala i samotného Lockharta jako dobrého 

otce, zdůraznila svou lítost nad skutečností, že jej zavrhla dokonce dcera Charlotte, což je 

ostatně fakt přehlížený nejen všemi Lockhartovými životopisci, ale i tehdejšími přáteli a 

blízkými. „Každý, kdo ho viděl, jak chodí svou denní štreku Londýnem, si musel všimnout, jak 

je hezký, ale také jeho staženého obličeje a cynického výrazu ve tváři,“ napsala Martineau 

v Lockhartově nekrologu. „Byl sklíčený smutkem, jeho rty stisknuté žalem v duši. (…) Každé 

srdce by zjihlo a politovalo ho, odpustilo mu.“78 
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3. Lockhart ve vedení The Quarterly Review a konec života 1825 – 1854 

 

Jako šéfredaktor mohl Lockhart konečně pověsit na hřebík nemilovanou práci advokáta, v níž 

sice nikdy nedosáhl žádných úspěchů, ale byl to nezbytný přivýdělek. Nyní dostával tisíc až 

1250 liber ročně, podle toho, zda vyšly čtyři nebo pět čísel časopisu, pro srovnání uveďme, že 

jako advokát si přišel na padesát liber ročně, o pár let později se navíc jeho pat vyšplhal už na 

pravidelných 1500 liber ročně. Usadil se s rodinou v luxusní čtvrti u Regent’s Parku a mohl si 

dovolit pronajímat i letní byty, léto 1833 například rodina strávila v Ramsgate, na Spencer 

Place v domě číslo 4, což dnes připomíná pamětní deska umístěná na této budově.79 

Problémů však bylo více než dost, jednak vztahy s kolegy a zejména nakladatelem 

Murrayem nebyly vždy ideální, mnozí redaktoři The Quarterly ustanovení Lockharta 

šéfredaktorem odmítali, bránili se, že jsou váženými členy literární a politické elity, nikoliv 

„veselá kopa“ kritiků pochybné pověsti jako v Blackwood’s. Redaktoři nevěřili, že Lockhart 

bude schopen změnit styl a někteří zůstali skeptičtí po celou dobu Lockhartova 

osmadvacetiletého působení v čele časopisu. Například spisovatelka Harriet Martineau 

obvinila Lockharta z úpravy cizích článků za účelem jejich zpitvoření a tím pádem 

zesměšnění jejich autorů.80 Většina však Lockhartovu práci ocenila a není náhodou, že se The 

Quarterly za doby Lockhartova vedení stalo nejvlivnějším literárním periodikem v zemi. Styl 

Lockhart opravdu změnil, ale ne své názory. Huntovu publikaci o Byronovi nazval „mizernou 

knihou mizerného člověka“81, naopak se zastal Byrona, který měl být podle Lockharta obětí 

svých životopisců.82 Tvorbu románů Lockhart vyměnil za psaní životopisů, během svých 

posledních aktivních let sepsal životopis Burnsův (1828), Napoleonův (1829) a Scottův 

(1837). Roku 1835 byl Lockhart (spolu s přáteli Hoggem, Carlylem, Southeym, Maginnem 

atp.) označen časopisem Fraser's Magazine for Town and Country za nejvlivnějšího britského 

literáta. 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Další mapětní deska je umístěna na domě č. 25 v Northumberland Street v Edinburghu, kde Lockhart žil se 

svou ženou od svatby až do dne přestěhování do Londýna.  
80 Lochhead, s. 182. 
81 The Quarterly Rewiew. London: John Murray, 1828, March, s. 403. 
82 Tamtéž, 1831, January. 
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3.1. Série rodinných tragédií 

 

„Je to asi vůle boží, že tento rok bude velmi melancholický,“ napsal Scott v dopise 

Lockhartovi v březnu 1826.83 Byla to prorocká slova – Scott se brzy poté dostal vinou svého 

nakladatele do vážných finančních problémů, o pár týdnů později mu zemřela žena, což 

podstatně zhoršilo duševní i tělesné zdraví mladší dcery Anne, navíc Scott začal pociťovat 

bolest při chození. Lockhartovým se sice narodil syn, ale vypadalo to s ním špatně, byl 

narozený předčasně a zdálo se, že zemře, hrozilo také více než kdy dřív, že zemře i předčasně 

mentálně vyspělý pětiletý Johnnie. Zemřel Lockhartův bratr Richard Dickson a brzy nato i 

premiér George Canning, který sliboval Lockhartovi vstup do politiky. Série neštěstí a 

tragédií tehdy začala a nezastavila se ani Lockhartovou smrtí. 

Počátkem roku 1830 utrpěl Scott první mrtvici, sice se okamžitě vzpamatoval, ale 

následovaly další, z nichž se zotavoval čím dál pomaleji. Situaci zrovna nezlepšovala ani 

přetrvávající finanční tíže, ani zhoršující se stav Johna Hugh. Snahy lékařů selhávaly a dny 

milujícího dědečka a vnoučka byly sečteny. Na druhé straně nedonošený malý Walter rostl 

jako z vody a dával rodině falešnou naději na lepší zítřky. Zatímco Scott trávil svou poslední 

zimu 1831-1832 v Itálii, patnáctého prosince zemřel jeho starší vnuk Johnnie. O tři čtvrtě 

roku později zemřel i sám Scott. Umíral dlouho a těžce, v bolestech a agónii, bezvědomí 

střídaly chvíle plného vědomí, ztratil paměť, přestal poznávat své blízké, až nakonec 

vyžadoval čtyřiadvacetihodinový dohled a péči, kterou z větší části zajišťoval Lockhart, 

dočasně uvolněný od svých pracovních povinností. V létě 1832, když se Scott vracel z jihu, 

bylo všem jasné, že má před sebou několik dní, nanejvýš týdnů. Zemřel v Lockhartově náruči 

21. září 1832 a prohrál tak nejen boj o život, ale i boj o splacení dluhů a marný boj proti 

chystané volební reformě. Lockhart ztratil svou největší oporu, nejbližšího přítele, který se mu 

stal bližší než vlastní otec. Scott ve své poslední vůli svěřil Lockhartovi to nejcennější – svou 

pověst, čest a svůj životopis, který nařídil Lockhartovi sepsat.  

Scottova smrt poznamenala nejen Lockhartovy vztahy s manželkou, ale i s přáteli. 

Wilson se od něj distancoval, protože mu Lockhart již neměl co nabídnout. Hogg trval na 

absurdním nápadu, aby spolu s Lockhartem napsali Scottův životopis. Když to Lockhart 

odmítl, Hogg publikoval sbírku veselých historek a klepů nazvanou Domestic Manners of Sir 

Walter Scott84, přestože Lockhart prosil, aby text obsahující nesmírně intimní a trapné 

                                                           
83 Lang, Vol. I, s. 399. 
84 Jiné, prakticky identické vydání, vyšlo pod názvem Familiar Anecdotes of Sir Walter Scott. 
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informace o Scottově rodině nezveřejňoval. Lockhart udělal všechno pro to, aby čest rodiny 

zůstala zachována, ale přestože Hogg tuto čest pošpinil, Lockhart mu to odpustil. Kniha se 

netěšila velké oblibě, takže se moc nerozšířila, navíc Hogg těžce onemocněl cirhózou jater, na 

niž zemřel v listopadu 1835. Než zemřel, stihl navštívit Londýn, kde ho vřele přivítal právě 

Lockhart, jako kdyby mezi nimi nedošlo k žádnému konfliktu, jako kdyby Hogg zrovna 

nenapsal, že „o Lockhartových talentech a schopnostech mluvil Scott vždy s větším 

entusiasmem, než by zasluhovaly. Znal jsem Lockharta lépe než on a, ať už Lockhart předstírá 

cokoliv, znal jsem sira Waltera tisíckrát lépe než on.“85 Ten večer, kdy se viděli naposled, jim 

musel připomenout staré časy, kdy se spolu zúčastnili večírků a bezstarostně se bavili. 

Jakkoliv byl Lockhart moralistou do morku kostí, přátelství s Hoggem pro něj bylo 

nedotknutelné.  

Mezi odchody Scotta roku 1832 a Hogga roku 1835 došlo ještě k řadě dalších úmrtí, 

které Lockharta zasáhly. V červnu 1833 zemřela Anne, Lockhartova švagrová, blízká 

přítelkyně, důvěrnice, milovaná a starostlivá teta jeho dětí. Další rok umírá Lockhartovi 

matka.  

Rok 1836 byl zábleskem naděje, rodina se vzpamatovala ze ztrát a podnikla vydařený 

výlet do severní Francie, naposledy pohromadě. Následujícího roku v květnu ale Sophia 

zemřela a s ní i pomyslná část Lockharta. Přestože jejich vztah nikdy nepřekypoval vášní a 

zamilovaností, přestože se manželé několikrát odcizili, projevily se po Sophiině smrti 

Lockhartovy špatné vlastnosti v plné míře – byl ještě uzavřenější, tajemnější, nedůvěřivější. 

Zůstal naživu jen pro své děti, aby byly šťastné. A opět mu bylo souzeno neuspět. O čtyři 

roky později umírá i Sophiin bratr Charles, s nímž měl Lockhart lepší vztah než se 

spisovatelovým dědicem Walterem Scottem mladším. Roku 1842 zemřel Lockhartův otec i 

přítel z Oxfordu Thomas Hamilton. Roku 1849 umírá Lockhartova milovaná sestra a 

spřízněná duše Violet, která se nikdy neprovdala.  

Ironií osudu to byl právě nešťastný rok 1837, kdy Lockhart dosáhl svého kariérního 

vrcholu, okamžiku největší slávy a konečně i uznání mezi širokou veřejností i některými 

svými odpůrci. Toho, po čem celý život prahl, dosáhl, když měl již docela jiné priority a 

přání. V roce 1837 totiž vyšel Scottův životopis z pera Lockharta, který tak nabídl lidem ne 

román, ale pravdivý příběh, v němž se odrážela jak skotská zvláštnost, tak i její grotesknost i 

tragika. Životopis si okamžitě vysloužil přívlastek nejlepšího životopisu po Boswellově knize 

Život Johnsona, Robert Southey napsal, že je to „ta nejúplnější biografie velikána, jaká kdy 
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byla napsaná“.86 Tentokrát už se Lockhart nedožil chvíle, kdy se úspěch obrátil proti němu, 

ale i Life of Scott nakonec značně přispěl k démonizaci Lockharta a jeho veřejnému 

odsouzení. 

Lockhart se změnil, ztratil nejen životní elán, ale i sebevědomí a s ním originalitu. Byl 

pod vlivem irského politika a literáta Johna Wilsona Crokera (1780-1857), fanatického 

odpůrce volební reformy, která byla sice již uvedena v platnost, ale to mu nebránilo v tom, 

aby proti ní protestoval ještě roky poté. Z dalších slavných osobností jmenujme Thomase 

Carlylea (1795-1881), který se marně pokoušel stát členem redakce The Quarterly, ovšem 

pod Crokerovým vlivem se časopis silně politizoval a nepříliš entusiastický tory Carlyle 

nemohl být přijat, ani jeho slavný článek o chartismu. „Včera jsem na Grosvenor Sq. narazil 

na Lockharta. Šli jsme spolu na Piccadilly. Zajímavý muž, mluví jako řecký učenec! Rád si 

s ním povídám. Naneštěstí je čím dál víc hluchý, obávám se,“ napsal svému bratrovi Jonovi 

Carlyleovi v prosinci 1840.87 Možná měl ale Carlyle štěstí, protože Lockhart a Croker měli 

patrně ve zvyku články upravovat, a to aniž by informovali jeho autora. Lang i Lochheadová 

zcela popírají, že by Lockhart mohl něco takového praktikovat, avšak příliš mnoho různých 

osobností, které se ani vzájemně neznaly, si na neohlášené úpravy stěžovalo.88 

Do deníku z roku 1846 si Lockhart napsal citát z Konfucia: „Tři nejstrašnější neštěstí 

v životě člověka jsou: ztráta otce v dětství, ve středním věku úmrtí manželky a ve stáří přijít o 

syna.“89 Sice Lockhart v dětství neztratil ani jednoho rodiče, přesto musel prožít podobné 

trauma, když zemřeli jeho sourozenci. Žena Lockhartovi zemřela, když mu bylo takřka 

jednačtyřicet, později roku 1844 zemřela i Laetitia Mildmayová (nar. 1803), kterou si chtěl 

vzít. To nejhorší měl ale pořád před sebou – v roce 1847 umírá Walter Scott mladší, po němž 

zdědil Abbotsford Lockhartův syn poručík Walter Scott Lockhart (vzápětí přejmenovaný na 

Waltera Lockharta Scotta, aby se zdůraznilo, že je Scottovým dědicem), který zámeček 

okamžitě pronajal své sestře Charlottě, jež si téhož léta vzala Jamese Roberta Hopea 

(přejmenovaného na Hope-Scotta). Walter byl pohledný, ale často nemocný, intelektuálně 

spíše slabý (Robert S. Mackenzie jej nazývá „bezohledným a prostopášným“90), nadělal 

spoustu dluhů a v žádném případě nebyl důstojným dědicem ani Waltera Scotta, ani 
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potenciálním dědicem svého otce, ale nakonec to byl Lockhart a Charlotta, kdo se musel 

vypořádat po Walterově smrti s jeho dědictvím, které bylo zatížené dluhy.  

Roku 1849 Charlotta potratila a její budoucí plodnost mohla být ohrožena. To už bylo 

příliš pro blízkého přítele Gladstona a ambiciózního advokáta Jamese R. Hope-Scotta, který 

pomalu kul plány, jak zastavit neštěstí, které Lockhart kolem sebe jako kdyby rozséval. 

Prvním krokem byla konverze manželů Hope-Scottových ke katolické církvi, pro Lockharta, 

který byl vychován v prostředí, které mělo vůči katolíkům averzi, to byl další hřeb do rakve. 

Sice Charlotta ve svých dopisech otce ujišťovala, že vnitřně se pro ni nic nezměnilo, její 

manžel ji pomalu a „přirozeně“ izoloval od otce i všech ostatních blízkých, kteří by jí mohli 

podněcovat k tomu, aby nejednala v souladu s vůlí svého muže.91 

 

3.2. Lockhart a slečna Rigbyová 

 

Rodinné problémy nebraly konce a to se začalo podepisovat i na Lockhartově pracovním 

výkonu. Od Sophiiny smrti až do konce roku 1837 žádné články nenapsal, volné místo v 

časopise plnil svými texty Croker. „Počítám s tím, že Murray (…) Lockharta vyrazí,“ napsal 

Thomas Carlyle své ženě.92 Až do roku 1841 se časopis čím dál zhoršoval, ale pak přišla 

pomoc v podobě mladé autorky Elizabeth Rigbyové (1809-1893). Lockhart měl štěstí, které 

se jako vždy časem obrátilo v jeho neprospěch. Elizabeth byla dcerou osvíceného porodníka 

z Norfolku, který své nadané, ale churavějící dceři dopřál vzdělání, o němž se nesnilo ani 

některým mužům. Jednu dobu žila i v Německu, kde rovněž studovala, cestovala do Pobaltí a 

Ruska, kam jen zřídka směřovaly cesty mladých britských mužů, natožpak křehkých dívek. 

Cestopis, který Elizabeth sepsala a doplnila ho vlastními ilustracemi, z ní udělal literární 

hvězdu, na druhé straně tak zmeškala věk, kdy se její vrstevnice vdávaly, navíc vzdělání a 

bohaté životní zkušenosti jí bylo v tomto směru spíše přítěží.  

Elizabeth se nestala první ženou spolupracující s nakladatelstvím Johna Murraye, ale 

byla jedinou, která dosáhla rovnocenného postavení, jaké měli muži. Taková situace byla o to 

více výjimečná, že celá redakce Elizabeth přijala, nikdo proti jejímu působení v časopise 

nenamítal a ani v očích čtenářů, kteří byli rovněž převážně mužského pohlaví, časopis neklesl, 

spíše naopak. De facto byla Elizabeth ve čtyřicátých letech jednou ze tří nejvlivnějších osob 

v literatuře (mimo spisovatele), mezi něž patřil také John Murray a Lockhart, oba její 

                                                           
91 Lochhead, s. 285.  
92 The Collected letters of Thomas and Jane Welsh Carlyle. Durham: Duke Univeristy Press, 1976, Vol. 5., s. 
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nadřízení.93 Elizabeth byla svěžím vánkem v redakci, která neustále „recyklovala“ tatáž 

témata, dokola opakovala stejné myšlenky. Články Elizabeth byly úplně jiné, vybírala si zcela 

neotřelá témata, například psala o ženách v německé literatuře, o knihách pro nejmenší, 

vášnivě kritizovala romány Jane Eyreová i Jarmark marnosti. Na její článek o smyslu dětské 

literatury Lockhart ragoval v září 1842 slovy: „Dostal jsem váš rukopis včera a přečetl ho 

s větší radostí, než vůbec mohu vypovědět. Je to asi ta nejlepší recenze, jakou jsem kdy četl, 

velmi promyšlená a vkusná, zajímavá a poučná.“94 

Ani Elizabeth nešetřila chválou. Do svého deníkunapsala 31. ledna 1844: „Pana 

Lockharta jen málokdo může soudit, kvůli jeho dobře známým satirám a zdánlivému chladu je 

obávaný a málokdo mu věří. Jen málokdo měl odvahu či trpělivost zjišťovat, co je za touto 

maskou. (…) Nikdo nerozezná pravdu od nepravdy tak přesně, nikdo neoceňuje skutečnou 

hodnotu tak vysoce, nikdo nezavrhuje faleš tak jako on. (…) Na sobě si nejvíce váží jména 

Lockhart, to je u Skotů typické. (…) Dokáže vám vysvětlit původ slova, řekne vám datum bitvy, 

poví vám historku o neznámém ruském básníkovi, nebo o královně, cituje Tacita, všechno 

v jednom, ve všem je neomylný. Je tak příjemné ho vidět myslet. V jeho tváři není nic 

živočišného, vše je oduševnělé, (…) jak kontrastuje jeho výraz hořkosti s výrazem 

prozrazujícím radost, a ta radost vychází z jeho malých úst bez rtů a zároveň z očí 

lemovaných měkkými krásnými řasami.“95 

Vztah mezi Lockhartem a Elizabeth je opředen těžko vysvětlitelnými záhadami.96 

Z pramenů osobní povahy obou vyplývá, že v sobě nacházeli zalíbení, jeden o druhém se 

vyjadřovali jen v superlativech. Lockhart dal Elizabeth několik přezdívek, například 

„Královna Bess“ (zatímco sebe nazýval v dopisech pro Elizabeth jejím „otrokem“), nebo si 

laškovně utahoval z její výšky, byla skoro 180 centimetrů vysoká.97 Elizabeth rychle navázala 

přátelství s lidmi v Lockhartově okolí, například s jeho invalidní sestrou Violet. Do hry však 
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94 EASTLAKE, Charles. Journals and Correspondence of Lady Eastlake. London: John Murray, 1895, Vol. I, s. 

29. 
95 Tamtéž, s. 113-114. 
96 Kromě vztahu s Elizabeth se psalo i o Lockhartově románku s Angelou Burdett-Coutts, dědičkou 

stejnojmenného bankovního impéria. Jedná se spíše o drby než fakta. Lockhart se s Angelou znal, skoro by se 

dalo říci, že i přátelil, ale jejich věkový rozdíl činil dvacet let, což pro Lockharta bylo nepřijatelné, navíc ani 

jejich společenské postavení nebylo rovnocenné. Článek v The New York Mirror, který o románku pojednává, 

není důvěryhodný už jen z důvodu řady faktických chyb. (Lockhart and Miss Coutts. The New York Mirror. 

November 16, 1939, s. 167.) 
97 SHELDON, Julie. The Letters of Elizabeth Rigby, Lady Eastlake. Liverpool: Liverpool University Press, 2009, 

s. 8. 



37 

 

nečekaně vstoupil Lockhartův kolega z Blackwood’s John Wilson, a tak zatímco Elizabeth na 

jaře 1844 píše své kamarádce, že její vztah s Lockhartem, „mužem neuvěřitelných mentálních 

schopností a fyzické krásy, je pikantní a zcela novou kapitolou na nepopsaném listu mého 

života“98, Lockhart gratuluje Wilsonovi k novému románku právě s Elizabeth a sám se 

rozhodl požádat o ruku nevýraznou slečnu Mildmayovou. 99 I společnost byla tím obratem 

překvapená, spisovatelka Harriet Martineau v témže roce prohlásila, že Lockhart si musí vzít 

Elizabeth, jelikož jsou pro sebe stvořeni – oba stejně špatní.100 Sama Elizabeth o žádném 

milostném vzplanutí mezi ní a Wilsonem nepíše, naopak, nazývá ho „notorickou děvkou“101. 

Jako kdyby nebyla situace už i tak dost zamotaná, začalo se spekulovat o vztahu Elizabeth 

s Johnem Murrayem či fotografem Davidem Octaviem Hillem.102 V roce 1849 se Elizabeth 

provdala za malíře sira Charlese Eastlakea (1793-1865) a její poslední dopis Lockhartovi 

psaný za svobodna rozhodně situaci nijak nepomáhá objasnit. „Rozhodla jsem se odejít za 

jiným mužem,“ napsala, „jen doufám, že na mne bude stejně hodný ve všech směrech, jako 

jste byl vy.“103 

Elizabeth však neopustila ani Lockharta, ani jeho časopis, do něhož nadále pravidelně 

přispívala104, což se nedá říct o samotném Lockhartovi, kterého sňatek Eastlakeových údajně 

psychicky zničil. Ale možná bylo na vině spíše zhoršující se zdraví Waltera Lockharta Scotta, 

Walter nakonec zemřel v hotelu Windsor na Rue de Rivoli počátkem ledna 1853, naštěstí 

alespoň Lockhart stihl přijet včas, aby se synem alespoň naposledy rozloučil. 105 Radost mu 

mohlo udělat snad jen narození vnučky Mary Moniky v říjnu 1852, avšak dítě neměl 

prakticky možnost vídat. Holčička byla pokřtěna v rámci katolické církve, zatímco Lockhart 

zřejmě opustil náboženství docela. „Snad existuje nějaký jiný svět,“ napsal, „pokud ne, pak 

jsme se zmýlili.“106  
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of Noses“, dále práce zaměřené na dějiny umění „Art and Natura under an Italian Sky“, „Treasures of art in 

Great Britain“.  
105 NSL MS.1557. 
106 Lochhead, s. 295.  
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3.3. Lockhartova smrt 

 

Přetrvávající deprese začaly mít vliv i na Lockhartovo tělesné zdraví107, trpěl nechutenstvím a 

podvýživou, takže se rozhodl odejít do důchodu, přestěhovat se do malého domu na Abbey 

Road číslo 44 v Londýně a strávit zimu v Itálii, ale stejně jako kdysi pro Scotta, i pro něj to 

byla zima poslední. Na cestu se vydal se slavnými ženami: zpěvačkou Adelaide Sartorisovou 

a její sestrou, herečkou Fanny Kembleovou, které (zejména Fanny) ho už cestou tak 

rozčilovaly, že v Římě dal přednost Robertu Browningovi. Lockhartovo zdraví se skutečně 

začalo zlepšovat, podařilo se mu pravidelně stravovat, k snídani si dával vejce a rybu, k obědu 

polévku a opět rybu, k večeři ovesné vločky nebo maso.108 Oprášil si italštinu i hebrejštinu a 

začal se učit arabsky. Podle Dickense se měl cítit lépe a věřit ve své plné uzdravení. Po 

návratu do vlasti nedošlo k žádným turbulentním změnám, naopak se Lockhartovi přese 

všechny spory podařilo urovnat vztah s Wilsonem, kterého navštívil ve Skotsku.  

„Včera jsme s Jane navštívili Lockharta, který se údajně vrátil zcela uzdraven,“ 

napsal Carlyle v květnu 1854, „ale běda, je mu o trochu lépe, ale neuzdravil se. Je jako stín 

bez těla, ale je statečný a hodně mluví, mentálně je zcela zdravý jako vždy. Bylo dojemné se 

na něj dívat, nemohu ho pustit z hlavy. Přemýšlí prý o odstěhování za město.“109 O tom 

Lockhart opravdu uvažoval, ale nakonec přijal pozvání svého zetě na Abbotsford. James 

Hope jejich budoucí soužití líčil v duhových barvách a dokonce přislíbil Lockhartovi vlastní 

knihovnu v nové přistavěné části zámečku, přesně podle rčení, že když ptáčka lapají, krásně 

mu zpívají. 

Lockhartovi dva přední životopisci tvrdí, že na Abbotsford přijel zemřít, ale jako 

umírající si Lockhart asi nepřipadal, neměl potřebu se například loučit, jak to dělával Scott 

pokaždé, když měl pocit, že se vidí s někým naposled. „Lockhart vypadá bledě (…), ale 

duševně je v pořádku, včera mi přišel velmi zábavný, strávili jsme spolu půl hodiny, nicméně 

mě naplnil podivnými pocity,“ napsal v červnu Carlyle.110  

Začátkem podzimu Lockhart hodně cestoval po jemu blízkých místech ve Skotsku, 

například navštívil zámeček Milton Lockhart111 patřící příbuzným. „Cítím se silnější,“ napsal 

                                                           
107 Krátce před cestou se Lockhart nechal vyšetřit lékařem, který sice nebyl schopen nic diagnostikovat, ale 

přesto mu nedával moc šancí na uzdravení. (Lochhead, s. 298.) 
108 Lochhead, s. 298. 
109 The Collected letters of Thomas and Jane Welsh Carlyle. Durham: Duke Univeristy Press, 2001, Vol. 29., s. 

102. 
110 Tamtéž, s. 113. 
111 Dnes se zrestaurovaný zámek nachází v Japonsku a byl přejmenován na Lockhart Castle. 
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své dceři v posledním dopise 29. září 1854.112 Na Abbotsford dorazil v den, kdy tam 

probíhala katolická slavnost a pak marně hledal svou novou knihovnu, na jejím místě stála 

kaple.113 Pro Lockharta nebylo místo, takže byl umístěn do ranní jídelny.114 Podezření 

vzbuzuje i skutečnost, že se ho vnučka Mary Monica mimořádně bála.115 

Třináctého listopadu 1854, pouhých dvanáct dní před smrtí, Lockhart sepsal závěť116, 

v níž pověřil vykonáním své poslední vůle Jamese R. Hope-Scotta a svého nevlastního bratra 

Williama. Přál si být pohřben co nejjednodušeji tam, kde zemře. Přítel Christie si měl 

z Lockhartova majetku vybrat bystu a knihu a dostat sto liber. 117 Bratrovi Lawrencovi 

odkázal hodinky, bystu a knihu, podobně chtěl obdarovat i ostatní bratry a zetě. Zbylé knihy a 

rytiny měly připadnout přátelům včetně lady Eastlakeové. Starobylý prsten se měl vrátit k siru 

J. McNeilovi, který mu jej daroval. Scottovy portréty a věci, které si Charlotta spojuje 

s matkou, měly být uchovány na Abbotsfordu, zatímco portrét matky měl být odeslán do 

Miltonu. O osudu oblečení měl rozhodnout bratr Archibald.118 Pokud Lockhart psal závěť 

s tím, že již brzy nebude naživu, jistě by napsal alespoň jediný dopis na rozloučenou někomu 

z přátel či příbuzných.  

Devatenáctého listopadu měl Lockhart utrpět mrtvici a upadnout, přestože jeho zeť 

později tvrdil, že už nebyl schopen chodit, když na Abbotsford přijel.119 Až krátce před 

Lockhartovou smrtí byla zavolána jeho sestřenice Catherine, kterou Lockhart požádal, aby 

četla modlitby pro umírající. Přesnější okolnosti jeho smrti nejsou známy, k umírajícímu byl 

zavolán nedbalý rodinný lékař Ebenezer Clarkson, který již o několik dní dříve podepsal 

Lockhartovu závěť jako svědek a příbuzné ujistil, že Lockhart zemřel pětadvacátého listopadu 

tak lehce, jako kdyby usínal.120 Takové zprávě se ale ve světle událostí Lockhartových 

posledních dní a výpovědí svědků, které si vzájemně odporují, těžko věří. Nanejvýš podivné 

                                                           
112 Lang, Vol. II, s. 393. 
113 Ještě mapy z roku 1855 (jsou k dispozici v archivu zámku) označují tuto část domu jako „Library“, přestože 

již fungovala jako vysvěcená kaple.  
114 Lang, Vol. II, s. 395. 
115 Tamtéž, s. 394. 
116 Pochyby vzbuzuje fakt, že sice závěť Lockhart napsal, ale ani krátké dopisy údajně psát nemohl a musela je 

za něj psát Charlotte. V jednom z dopisů psaným rukou Charlotte nabádá Crokera, aby si psali pravidelně, což 

odporuje skutečnosti, že měl být Lockhart umírající a na pokraji svých sil. (Lochhead, s. 307.) 
117 Wilson v závěti zmíněný není, protože byl již půl roku po smrti.  
118 Testament of John Gibson Lockhart. [online]. [Cit. 25. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.scotlandspeople.gov.uk/content/images/famousscots/fstranscript35.htm 
119 ORMSBY, Robert. Memoirs of James Robert Hope-Scott. London: John Murray, 1884, Vol. 2., s. 147. 
120 Lang, Vol. II., s. 396.; Reálnou příčinou Lockhartovy smrti lze považovat podvýživu, vyhladovění. 

Profesorka Harriet Harvey-Woodová se domnívá, že by Lockhart mohl trpět rakovinou plic či tuberkulózou, ale 

takové nemoci mají jasné příznaky a doboví lékaři by je jistě zaznamenali. Lockhart byl pod dohledem lékařů 

celý život.  
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je, že nehledě na výše zmíněnou závěť, nakonec veškeré Lockhartovo dědictví činilo pouhých 

29,13 liber, přičemž tuto částku tvořily především předměty, které Lockhart ve své závěti ani 

neupomenul, například tabatěrky, příbor, manžetové knoflíky, žiletky atp.!121 Předmětem 

dědictví bylo jen sedm knih, přestože Lockhart poslal všechny své knihy na Abbotsford, než 

zjistil, že pro něj žádná knihovna není.122 

Lockhart kdysi „smrt“ namaloval, zřejmě v době, kdy pomáhal Scottovi s knihou 

Letters on Demonology nad Witchcraft, Adressed to J. G. Lockhart, která měla velký 

čtenářský a komerční úspěch. Tato smrtka měla postavu vysoké postavy stojící na pozadí 

hradu zahaleného tmou. Její hlava byla jen holou nažloutlou lebkou s prázdnými očními 

důlky, ruce a nohy byly černé pařáty připomínající tenké větve stromu, zatímco tělo bylo 

zamotáno do bílého plátna. 

 

3.4. Život po životě 

 

Sice Lockhartův život skončil, ale ne jeho příběh, který pokračuje pořád ve stejně smutném 

duchu. Byl pochován v Dryburgh Abbey a na jeho náhrobní desce stojí nesprávné datum 

narození, které tam nechala vepsat dcera Charlotta. Ani ona sama dlouho nežila, zemřela ve 

věku třiceti let o čtyři roky později a její dvě malé děti ji následovaly o několik měsíců 

později. 

Elizabeth Eastlakeová byla zdrcena, když se hned následující den, 26. listopadu 1854, 

dozvěděla o Lockhartově smrti. Týž den napsala v jednom ze svých dopisů: „Ačkoliv by 

nemocen, mé srdce nepřipouštělo myšlenku, že by mohl zemřít. Věřte mi, že truchlím pro 

jednoho z nejzajímavějších lidí, jaké jsem kdy poznala. Víte, jak štědrý a nekonečně milý a 

povzbudivý byl vůči mně, jak dojemně mi dokazoval své přátelství, již jsem vskutku nepoznala 

takového přítele.“123 Její zármutek byl čím dál větší, o tři dny později si poznamenala do 

deníku: „Mé srdce je smrtí drahého pana Lockharta tak sklíčeno, je to ještě horší, než jsem se 

bála, že to bude. Zaslouží si, abych ho oplakávala – za to, jak byl na mne hodný, jak přátelsky 

se ke mně choval. Zanechal po sobě prázdné místo, které navždy zůstane. Celý můj malý 

literární život je spojen s ním, byl formován jím. (…) Nikdo nebyl tolik milován přáteli jako 

on. Jako kdyby měl tajné zaříkávadlo, které probudilo romantickou strunu v muži i ženě. Jeho 

                                                           
121 [online]. [Cit. 11. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.scotlandspeople.gov.uk/content/images/famousscots/JohnGibsonLockhart05.htm 
122 Dnes je na ve fondu knihovny na Abbotsfordu nanejvýš několik desítek knih, které patřily Lockhartovi.  
123 Journals and Correspondence of lady Eastlake vol 2, 1895, s. 33-34 
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talenty, jeho prozíravá hodnocení a nakonec i jeho utrpení zasluhují obdiv, respekt a soucit. 

Kolik milých a dobrých věcí byly vyřčeny jeho rty, jak vysoce si cenil svědomitosti a ctnosti, a 

přece vše dokázal říci tak laskavě!“124 

„Aniž by to byl génius, velký učenec, politická či morální autorita, význačná byla jeho 

vlastní znamenitá osobnost,“ napsala po Lockhartově smrti Harriet Martineau, „byl to muž 

nezpochybnitelného významu.“125  

„Ti, kdo ho znali nejlépe, mluvili radostně o jeho milé povaze, mezi nimi například 

Hogg (…), ale jakýsi aspekt jeho chování, který byl až pohrdavý, přispěl ke všeobecnému 

názoru, že byl chladný, hrdý a odtažitý,“ snažil se vysvětlit Lockhartovu povahu jeho kolega 

Robert Shelton Mackenzie (1809-1890). „Po mnoho let trpěl hluchotou, což je neduh, který 

přirozeně ověří povahu člověka tím, že mu brání mít mnoho přátel. (…) Byl vysoký a útlý, 

elegantní, měl vznešené rysy obličeje, přesné a harmonické, jako antická socha. 

Pozoruhodnou měl i pleť, bledou, ale čistou, jeho vlasy byly černé jako havraní peří. (…) 

Jeho obličej byl trochu příliš hubený, ale tento nedostatek ještě podtrhoval jeho 

inteligenci.“126 

„Byl nesmírně inteligentní, byl obdařen řadou talentů a dostalo se mu správného 

vzdělání,“ napsal skotský literát Charles Rogers (1825-1890) několik let po Lockhartově 

smrti. „K cizím lidem se nechoval zrovna přátelsky a míval období samotářství. Miloval vtip a 

ironii, nebál se přitom karikovat ani své nejbližší. Nehledě na jeho zvláštní impulsivní 

chování, je dost svědků, kteří mohou potvrdit, že pomohl a podpořil celou řadu talentovaných 

lidí. (…) Ke konci života si stěžoval, že jeho jednání si lidé často špatně vykládali, což je 

opodstatněná obava. Byl hezký a příjemný, s inteligentní tváří.“127 

„Více než pár slov je třeba říci o Lockhartovi jako o básníkovi,“ vzpomněl si na 

Lockhartovo pozapomenuté básnické dílo lékař a spisovatel William Bates (1821-1884) téměř 

třicet let po Lockhartově úmrtí. „Pociťoval velké sympatie k rytířsky chrabrému národu 

Španělů, kteří patrioticky vzdorovali síle Napoleona. Začal se proto zajímat i o jejich jazyk a 

literaturu, kterou bezmezně obdivoval celý život. Jeho oduševnělé překlady starých 

španělských balad (…) byly poprvé vydány jako sborník roku 1823 a poté ještě v mnoha 

dotiscích. (…) Nemohu se zdržet a musím citovat velmi patetický výňatek z Lockhartovy 

vlastní tvorby:  

                                                           
124 Journals and Correspondence of lady Eastlake vol 2, 1895, s. 35 
125 MARTINEAU, Harriet: Biographical Sketches. New York: Leypoldt &Holt, 1869, s. 28-36. 
126 MACKENZIE, Robert Shelton. Noctes Ambrosianae. New York: W. J. Widdleton, 1854, Vol. III., s. iii-xvi. 
127 ROGERS, Charles. Modern Scottish Minstrel. Edinburgh: Adam & Charles Black, 1855, Vol. III., s. 171-76. 
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When youthful hope has fled, 

Of loving take thy leave; 

Be constant to the dead— 

The dead cannot deceive. 

 

Sweet modest flowers of the spring, 

How fleet your balmy day! 

And man's brief year can bring 

No secondary May— 

 

No earthly burst again 

Of gladness out of gloom 

Fond hope and vision vain, 

Ungrateful to the tomb. 

 

But 'tis an old belief 

That on some solemn shore, 

Beyond the sphere of grief, 

Dear friends shall meet once more— 

 

Beyond the sphere of time, 

And sin and fate's control, 

Serene in endless prime 

Of body and of soul. 

 

That creed I fain would keep, 

That hope I'll not forgo 

Eternal be the sleep, 

Unless to waken so.“128 

Nutno dodat, že Lockhart se nikdy nepovažoval za básníka, považoval psaní veršů jen 

za koníček z dětství, podobně jako kreslení, proto jsou jeho kresby i básně dochované jen 

fragmentárně. Dají se však najít i na neobvyklých místech, například Lockhartův latinský 

                                                           
128 BATES, William. The Maclise Portrait Gallery. London: Chatto and Windus, 1883, s. 7-13. 
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epitaf pro Scottova psa Maidu je vyryt do kamenného podstavce jeho sochy, která se nachází 

na Abbotsfordu. Výše citovaná báseň patří v anglickojazyčném světě mezi často recitované na 

pohřbech.129 Byla několikrát zhudebněna, nejznámější zpracování je od Huberta Parryho, 

které vzniklo v předvečer první světové války.130 Dnes jsou vysoce ceněné také Lockhartovy 

karikatury, které, na rozdíl od jeho prózy, nijak nevybledly.131 

„Byl to ten nejzajímavější člověk, jakého jsem kdy poznala, (…) v literárním světě ten 

nejlepší, ale také nejnebezpečnější muž,“ napsala Elizabeth Eastlakeová v nekrologu pro 

Timesy, „měl skálopevné morální zásady, takže i když se kdysi zúčastnil bláznivých vtípků, 

musí být přesto považován za výjimečně kvalitního člověka. (…) Jeho intelekt byl známý všem, 

ale kvality jeho srdce poznali nemnozí. (…) Vždy hrál fair play.“132 Elizabeth neopomněla 

ještě jednu záhadu, kterou zatím nerozluštil žádný z Lockhartových životopisců – zdá se, jako 

kdyby Lockhart, i když si vždy všiml nápadně krásných či intelektuálně výrazných žen, nikdy 

nebyl opravdu zamilovaný, což zvláště lady Eastlakeovou velmi mátlo. Slova Elizabeth však 

mluví za vše: „Byl obdařen tím nejkrásnějším mužským zevnějškem, mám na mysli jeho rysy i 

výrazy, které byly brilantní v mládí a zachovaly se i ve zralém věku. Nehledě na tragédie, 

které vstoupily do jeho života a kvůli kterým předčasně zestárl, což všichni sledovali 

s pohnutím, jeho krása hlavy a těla získala melancholický půvab, takže i v poslední etapě byl, 

v očích ustaraných přátel či malíře133, nejpůvabnější. (…) Lockhart byl nespravedlivý jen vůči 

sobě tím, že neustále podceňoval své kvality. (…) Bezesporu mohl být větším básníkem než jen 

autorem Spanish Ballads, (…) jeho romány vykazovaly známky geniality, ale nikdo o nich 

nemluvil hůře než sám Lockhart. (…) Přitom je tak dobře znám případ anglikánského 

biskupa, který byl přistižen v kočáře, jak roní spousty slz, četl přitom Lockhartův román Adam 

Blair. Lockhart byl přímo předurčen k tomu, aby napsal Scottův životopis. (…) To ale nebylo 

jednoduché, kromě Scottových skvělých začátků a vrcholu slávy musel Lockhart věnovat 

pozornost i smutnému konci. (…) V některých ohledech se ti dva skvěle doplňovali, ačkoliv 

vlastně nemohli být více odlišní. Scott byl upřímný, jednoduše přístupný, dobrácký, s náručí a 

srdcem otevřeným každému. (…) Lockhart nebyl tak snadno přístupný, dokud ovšem neroztál 

                                                           
129 [online]. [Cit. 3. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.barlow-church.org.uk/Acrobat/Funerals3Churches.pdf, 

http://www.oldbramptonchurch.org.uk/Pages/Funerals.html, SHROCK, Dennis. Choral Repertoire. Oxford: 

Oxford University Press, 2009, s. 536 
130 [online]. [Cit. 3. 4. 2014]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Cp_hzKa_1Rc 
131 Množství Lockhartových výtvarných děl bylo otištěno, čtyři Lockhartovy karikatury byly otištěny v knize 

Rax Me That Buik od Iana Gordona Browna, karikatura oxfordských pedagogů namalovaná teprve patnáctiletým 

Lockhartem se dostala až i na obálku.  
132 EASTLAKE, Elizabeth. The Late John Lockhart. The Times. 9. 12. 1854. 
133 Lady Eastlakeová měla patrně na mysli Lockhartův poslední portrét namalovaný Lockhartovým přítelem a 

významným viktoriánským malířem Francisem Grantem. 

http://www.barlow-church.org.uk/Acrobat/Funerals3Churches.pdf
http://www.oldbramptonchurch.org.uk/Pages/Funerals.html
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pod vlivem hřejivých přátelských emocí, pak byl tím nejpříjemnějším společníkem. (…) Nikdo 

neoblíbený by nemohl zanechat tolik bolesti v srdci svých mnoha přátel, byl jedním z těch, 

jejich přátelství je tím cennější, čím lépe toho člověka poznáte, byl tím největším milovníkem 

anglické literatury všech dob.“134 

                                                           
134 EASTLAKE, Elizabeth. The Late John Lockhart. The Times. 9. 12. 1854. 
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4. Lockhartova rodina ve světle dobových rodinných tradic 

 

4.1. Lockhartova rodina a statistika  

 

Scottova-Lockhartova rodina patřila k západnímu typu rodiny, jež se vyznačuje malou 

nukleární rodinou, kterou zakládají spíše starší manželé s malým věkovým rozdílem. Ženy se 

tehdy, na konci osmnáctého a začátkem devatenáctého století, vdávaly většinou mezi 

dvacátým a třicátým rokem života, mladších bylo naprosté minimum. Muži byli v průměru asi 

o čtyři až šest let starší.135 Dlouhodobě platilo, že něco přes sedmdesát procent Britů vstoupilo 

do manželství jen jednou, ovšem procenta svobodných a osob, které se oženily či vdaly 

vícekrát, se měnila. Vedle této nukleární rodiny sdílelo domácnost služebnictvo, které mělo 

v době Lockhartova života asi třicet procent domácností.136  

V těchto ohledech byla Lockhartova rodina typická, jeho rodiče měli věkový rozdíl 

šest let, v rámci prvního manželství byl Lockhartův otec starší o dva roky než jeho žena. Mezi 

Lockhartovým tchánem Walterem Scottem a jeho manželkou činil věkový rozdíl jeden rok. 

Lockhart byl o pět let starší než jeho manželka Sophia. Všem bylo přes dvacet let, když se 

stali rodiči, John Lockhart se stal otcem poprvé v pětadvaceti, Elizabeth Gibsonová porodila 

své první dítě v šestadvaceti, při narození prvního, neduživého synka bylo Walterovi Scottovi 

sedmadvacet, jeho ženě ještě o rok více. Lockhartovi se narodil syn, když mu bylo dvacet šest 

a Sophii dvacet jedna let. Ve všech ohledech se vymyká Lockhartův jediný potomek, který 

uzavřel manželství – dcera Charlotte. Charlotte vstoupila do manželství devatenáctiletá a 

tehdy porodila také první, byť mrtvé, dítě. Její manžel byl o šestnáct let starší. Dvakrát se 

oženil jen John Lockhart, poměrně atypický byl jeho případ v tom, že se stal vdovcem už v 

pouhých třiceti letech. John Gibson Lockhart se stal vdovcem ve čtyřiceti a podruhé se oženit 

chtěl, ale nepodařilo se mu to. 

Demografové se nemohou shodnout, jaké trendy vykazovala natalita v průběhu 

dlouhého devatenáctého století v Británii. Část autorů tvrdí, že výrazný pokles porodnosti 

nastal nejpozději v padesátých letech137, Lawrence Stone prosazuje názor, že už ve dvacátých 

letech devatenáctého století měly páry snahu omezit počet dětí a muži cítili vinu, když se to 

                                                           
135 LASLETT, Peter. Family Life and Illicit Love in Earlier Generations. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1978, s. 218. 
136 Údaj pro rok 1821. (ANDERSON, Michael. Approaches to the History of the Western Family 1500-1914. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1980, s. 12.; LASLETT, Peter. Family Life and Illicit Love in Earlier 

Generations. Cambridge: Cambridge University Press, 1978, s. 13.) 
137GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii. Praha: Lidové noviny, 2006, s. 160. 
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nedařilo.138 Rozpor je zřejmě dán rozdílem mezi počtem dětí, které byly pokřtěny a dětmi, 

které se narodily, ale z nějakého důvodu nebyly zapsány do matriky, a to i přesto, že 

novorozenci se měli křtít do tří dnů po narození. Lawrence Stone vidí příčinu poklesu natality 

v častých gynekologických potížích tehdejších žen a jejich strachu z porodu, naopak muži se 

tehdy mohli rozhodnout pro omezení počtu dětí v zájmu šetření rodinných výdajů.139 Na 

jedno manželství v průměru připadalo 3,6 křtů, což byla velmi stabilní hodnota, která 

vydržela sto let – zhruba od poloviny osmnáctého do poloviny devatenáctého století.140  

Je zajímavé, že v průměru se děti jednomu páru rodily v průběhu šestnácti let, z čehož 

Marion Lochheadová vyvozuje, že věkové rozdíly mezi sourozenci musely být značné – 

v průměrné rodině se během šestnácti let narodily čtyři děti s průměrným čtyřletým 

rozestupem.141 Na první pohled se jedná o logickou úvahu, vždyť zhruba tři roky může trvat 

kojení, během něhož je plodnost žen snížena, načež další necelý rok trvá těhotenství. Praxe 

byla však docela jiná: jen ženy z nižších vrstev kojily všechny své děti (nikoliv drtivá 

většina). Mimoto ještě na konci osmnáctého století se poměrně hojně vyskytovaly páry, které 

měly přes deset dětí, ty se pochopitelně narodily s minimálními časovými rozestupy. Na 

druhé straně se objevil nový fenomén malé rodiny s počtem dětí tak nízkým, že průměrné 

množství dětí v rodinách skutečně spadlo na necelé čtyři. Zřejmě přispěla k nízké 

„porodnosti“ i skutečnost, že lidé z různých důvodů křty odkládali příliš dlouho a dítě kolikrát 

pokřtít nakonec nestihli.142 

Ve zkoumané rodině ke známkám poklesu natality a redukci plodnosti došlo už kolem 

roku 1800. John Lockhart měl v průběhu dvaadvaceti let celkem nejméně čtrnáct dětí, zatímco 

jeho syn John Gibson Lockhart měl prokazatelně pouze čtyři potomky a to v rozmezí sedmi 

let, ačkoliv manželství trvalo sedmnáct let a manželé byli po celou dobu v plodném věku. Sir 

Walter Scott pocházel ze třinácti dětí, ale sám zplodil pět dětí v průběhu sedmi let, jeho 

manželství přitom trvalo devětadvacet let. Charlotte Lockhartová byla během svého krátkého 

manželství pravděpodobně čtyřikrát těhotná. Nedá se říci, že by byla (z hlediska počtu dětí) 

rodina Johna Lockharta či Waltera Scotta (oba byli přibližně stejné generace a pocházeli 

z podobného kulturního a společenského prostředí) atypická, tedy normální byl jak vysoký, 

tak i redukovaný počet dětí. Je jisté, že zatímco John Lockhart a Elizabeth Gibsonová počet 

                                                           
138 STONE, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. London: Penguin, 1979, s. 241. 
139 Tamtéž, s. 306-307. 
140 LASLETT, Peter. Family Life and Illicit Love in Earlier Generations. Cambridge: Cambridge University 
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141 LOCHHEAD, Marion. Their First Ten Years. London: John Murray, 1956, s. 8. 
142 ANDERSON, Michael. British Population History. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, s. 202. 
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potomků neregulovali a děti přicházely pravidelně až do menopauzy, ve stejné době se 

Walteru Scottovi a Charlotte Charpentierové rodily děti sice rovněž pravidelně, ale jen do 

roku 1805, přestože je nepravděpodobné, že by u Charlotte nastala menopauza už ve třiceti 

pěti letech. Je možné, že Walter Scott, pocházející ze třinácti dětí, nechtěl následovat příkladu 

svých rodičů, kteří sice zplodili početné, ale nepříliš kvalitní potomstvo143. Jisté je, že mezi 

důvody omezení počtu dětí v případě Waltera Scotta nepatřila chudoba, protože spisovatel 

sice ještě v době narození potomků nebyl známý a bohatý, ale vydělával peníze jako právník a 

měl minimálně stejné finanční prostředky jako John Lockhart. John Gibson Lockhart šel spíše 

ve šlépějích svého tchána než otce a rovněž omezil počet potomků. Přestože jedno z 

Lockhartových dětí zemřelo brzy po porodu a u druhého bylo jisté, že se nebude těšit 

dlouhému životu, pořídil si pouze další dvě, patrně „náhradní“, děti. Lockhart měl přitom po 

narození svého v pořadí čtvrtého dítěte vysoký příjem a určitě by pro něj nebylo těžké uživit 

nové členy rodiny. Jeho dcera Charlotte měla také čtyři děti, ale patrně by rodila dál, kdyby 

náhle nezemřela. Její jediná dcera, která se dožila dospělosti, měla osm dětí, které rodila 

v pravidelných intervalech až do svých čtyřicátých narozenin. Kolik dětí v rodině bylo kojeno 

a jak dlouho, není známo, jen o manželce Waltera Scotta víme, že kojila jen jedno prostřední 

dítě.  

Ve všech případech se v této rodině děti narodily krátce po sobě (s prodlevou dva až 

tři roky mezi jednotlivými porody), ale to je jediné, co mají společného. Rodiče lze rozdělit na 

ty, kteří měli děti po celou (nebo převážnou) dobu plodného věku, a na ty, kteří měli děti jen 

na začátku vztahu a potom až do konce plodného období již žádné. V obou případech však 

rodina Scottových-Lockhartových pokřtila v průměru mnohem více než 3,6 dětí, jedině John 

Gibson Lockhart a jeho žena Sophia pokřtili děti pouze tři, prostřední holčička narozená roku 

1824 zůstala nepokřtěná a také bezejmenná.  

Zdá se, že Walter Scott a John Gibson Lockhart byli jedinými v rodině, kdo 

kontroloval počet svých potomků, zatímco ostatní členové rodiny počet dětí neomezovali, 

vysvětlení pro to se ale hledá těžko. Zdravotní důvody lze poměrně bezpečně vyloučit, v obou 

případech totiž manželky měly nejkomplikovanější porod první, zatímco poslední porod byl 

v případě Charlotte Scottové i Sophie Lockhartové bezproblémový, a přesto si manželé již 

žádné dítě nepořídili. Připadají v úvahu dvě příčiny kontrolované plodnosti – větší zájem o 

péči o dítě a náboženský aspekt. Walter Scott i John Gibson Lockhart zřejmě už dopředu 

                                                           
143 Skoro všechny děti měly špatné zdraví, většina zemřela před dosažením dospělosti, ostatní (s výjimkou 

Waltera a jeho bratra Thomase) neměli patrně zcela v pořádku duševní zdraví.  
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plánovali, že budou dětem věnovat velkou péči a nepřenechají zodpovědnost jen na matkách a 

chůvách, takže děti měly až do dospělosti zůstat doma, ale pro velký počet potomků nebyly 

ani připravené prostory. 144 Těžko by se například deset dětí dalo umístit do několika málo 

ložnic v domě na Castle Street, kde žili Scottovi, a kam by deset dalších osob uložil ke spánku 

Lockhart, když by v létě pobýval s rodinou v Chieswoodu? Dalším důvodem mohla být 

náboženská chladnost, zatímco Walter Scott starší i John Lockhart byli až fanaticky věřícími, 

o jejich synech se to říci nedá. Lockhartova dcera a její potomci opět přísně dodržovali 

doporučení církve neomezovat manželskou plodnost. 

Zatímco celkový počet rodících se dětí v Británii z dlouhodobé perspektivy mírně 

poklesl, graf počtu nemanželských dětí vypadá přesně opačně. Míra nelegitimních potomků 

na přelomu osmnáctého a devatenáctého století stoupla (zejména na skotském venkově)145, 

rychle rostla až do padesátých let devatenáctého století. Zvyšovala se i promiskuita, která šla 

ruku v ruce s rostoucí nedůvěrou lidí v církve.146 V polovině 19. století tak bylo až sedm 

procent všech narozených dětí v Británii nemanželských.147 Tento trend se na čas přerušil ve 

vrcholné viktoriánské éře.148 

Zatímco v osmnáctém století ještě v rodině Scottových-Lockhartových byli takoví 

rodiče, kteří přivedli na svět více než deset potomků, v průběhu devatenáctého století měli již 

všichni méně než deset potomků, takže k určitému snížení počtu dětí došlo, ovšem většinou 

ne v důsledku plánovaného rodičovství. Není známo, že by někdo z rodiny Scottových-

Lockhartových měl mimomanželský poměr, nebo dokonce dítě, i když v jejich okolí takové 

případy byly a nelze říci, že vzácné. Co se týče promiskuity, v rodině byly takové případy 

zřejmě dva, v mládí se o ženy zajímal Walter Scott149, ovšem nejpozději do doby vstupu do 

manželství, pak byl manželce věrný celý život. Dá se dohadovat, že nezřízený životní styl 

Waltera Scotta Lockharta mladšího zahrnoval také ženy lehkých mravů, ale to je jen prameny 

nepodložený předpoklad. Není známo, že by kdokoliv z rodiny trpěl pohlavní chorobou.  

                                                           
144 Lochhead, s. 64. 
145 MOODY, David. Scottish Family History. London: Genealogical Publishing Company, 1988, s. 62. 
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(DOUGLAS, David. (ed.) The Journal of Sir Walter Scott. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, Vol. 

2, s. 136.) 



49 

 

4.2. Manželství, rodina a náboženství 

 

Rodina Lockhartova-Scottova byla jednoznačně atypická v tom, že její členové byli různého 

vyznání. John Lockhart, Elizabeth Gibsonová a jejich děti byli presbyteriáni. Walter Scott se 

narodil do presbyteriánské rodiny, ale konvertoval k episkopální církvi – stejně jako jeho 

manželka – a jejich děti se automaticky staly členy episkopální církve. Tím vznikla situace, že 

presbyterián John Gibson Lockhart – otec rodiny – byl odlišného vyznání než manželka a 

děti. Zdá se však, že kromě Lockhartových příbuzných (rodičů, prarodičů a bratra Lawrence) 

to nikoho nijak zvlášť neznepokojovalo. Nepředpokládalo se, že Lockhart konvertuje 

k episkopální církvi jen proto, že si vzal Sophii, která se k této církvi hlásila (byť spíše vlažně, 

jako její otec). Děti byly členy episkopální církve a Lockhart se zřejmě ani nesnažil prosadit 

myšlenku, že by se po smrti matky mohly děti zpět připojit k presbyteriánské církvi, která 

Scotta tolik dráždila sklonem k fanatismu.150 Charlotte Lockhartová (pokřtěná v rámci 

episkopální církve) se svým manželem konvertovala ke katolictví. 

Zatímco pro děti z běžných rodin byla nedělní modlitba jedinečnou příležitost sedět 

s rodiči a u jednoho stolu, neplatilo to ani v tradičně smýšlející rodině pastora Johna 

Lockharta, který byl ochotný věnovat se často nemocnému synovi. 151 Jeho syn Johna Gibson 

Lockhart věnoval dětem nejen většinu volného času, ale životní energie, jeho potomstvo bylo 

zahrnuto péčí i ze strany dědečka. Walter Scott brával i v psychicky a fyzicky náročných 

letech své vnoučky na klín, na procházky, hrál si s nimi, jako si kdysi hrával se svými 

dětmi.152  

Od poloviny osmnáctého století se v Británii čím dál více prosazovalo manželství 

z lásky, množství rodiči dohodnutých sňatků pokleslo v průběhu osmnáctého století o desítky 

procent, v průběhu devatenáctého století pak u nižších vrstev prakticky vymizely.153 Na 

svatební cestu vyjížděl pár osamoceně až od čtyřicátých let devatenáctého století, do té doby 

bylo běžné, že novomanžele doprovázela nějaká další dospělá osoba, například sestra 
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nevěsty.154 Během svatební cesty navštěvovali manželé své příbuzné, a proto zpravidla 

nepřekročili hranice Británie.  

Všechna zkoumaná manželství v rodině Scottových-Lockhartových byla uzavřena 

nejen z lásky, ale i z racionálních důvodů, nelze ani v jenom případě mluvit o ryze citovém 

nebo ryze rozumovém motivu. John Lockhart a Elizabeth Gibsonová se brali sice zřejmě 

z lásky, o čemž svědčí mimořádná stabilita jejich svazku, ale jejich láska měla jasný 

racionální charakter, partner musel být vhodný, pocházet ze stejné společenské vrstvy, být 

stejného vyznání atp. Walter Scott a Charlotte Charpentierová měli specifický vztah, který se 

podobal spíše přátelství než vášnivé lásce. Brali se po několikaměsíční a velmi povrchní 

známosti, tak nepromyšlený krok mohl skončit špatně, ale ve skutečnosti si manželé byli čím 

dál blíž a jejich vztah byl nesmírně harmonický, přestože oba měli naprosto odlišný původ 

(Charlotte byla Francouzka) a také zájmy (Charlotte milovala okázalou módu a líčení). 155 Na 

jejich manželském štěstí mělo podíl jasné vymezení role manželky a manžele, navíc jejich 

děti byly prakticky bezproblémové. „Zdá se, že svého muže obdivuje a vzhlíží k němu,“ 

napsala o Charlotte spisovatelka Joanna Baillie. „Děti jsou všechny dobře vychované a 

domácnost je perfektně uspořádaná.“156 

John Gibson Lockhart své nastávající Sophii vyznal lásku a jejich manželské dopisy 

byly často zakončené slovy „s láskou“ nebo „posílám pusu“ („kiss“), i Walter Scott se 

vyjádřil, že se „vzali z lásky“157. Ale Lockhartovu lásku si Sophia nezasloužila krásou či 

intelektem, ani od jednoho neměla dost na to, aby Lockharta zaujala, ale sňatkem s ní by se 

Lockhart přiblížil Scottovi a pojistil si tak jeho přátelství a náklonnost. Navíc Sophia byla 

zkušená v péči o děti i ve vedení domácnosti, byla nejstarší sestrou a starala se o své 

sourozence s přísností guvernantky i láskou matky. V Lockhartových očích to bylo ideální. 

Sophia byla skromná, klidná, citově nevýrazná a názorově nevyhraněná, slepě přijímala 

otcovy názory („tatínkův názor je pro mne nejdůležitější na světě“ 158) a později manželovy. 

Ani ze Sophiiny strany nebylo přítomno velké zamilování. Nejhůře se ke sňatku stavěla paní 

Scottová, která doufala, že by si její dcery mohly vzít šlechtice, nebo alespoň někoho, kdo má 

„styl“, jak se vyjádřila.159 
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O svatební cestě Johna Lockharta a Elizabeth Gibsonové nejsou žádné informace, ale 

patrně dodrželi rodinnou (a také národní) tradici, která novomanžele nasměrovala do sídel 

dostatečně zámožných příbuzných, kteří si mohli dovolit své hosty ubytovat. Jejich syn John 

Gibson Lockhart vzal Sophii na cestu po sídlech rodiny Lockhartových v Lanarkshiru, 

nejdříve do Dunkeldu, nejvíce na (nyní již více než sto let neexistujícím) sídle v Germistonu, 

pak nejspíše zamířili i do Miltonu a Birkhillu.160 Zřejmě cestovali bez doprovodu. 

 

4.3. Role matky a otce 

 

Pro ženu bylo mateřství v devatenáctém století důležité nejen proto, aby se uspokojily 

biologické potřeby, ale i pro potvrzení společenského postavení.161 Matka měla vychovávat 

malé děti a za jejich vychování nesla plnou odpovědnost, otec měl pouze trestat za 

neuposlechnutí matčiných nařízení. Ideální dcera měla být v budoucnu jako její ideální matka: 

milující, jemná, citlivá, odpouštějící, andělská, nevinná a dobrá hospodyňka, která za žádných 

okolností neopustí svůj domov a muže, ať by se k ní choval jakkoliv. 162  

Elizabeth Gibsonová měla k takovéto ideální matce blízko, zdá se však, že 

neprojevovala své city k dětem více nežli otec. Naproti tomu Walter Scott i Charlotte 

Charpentierová byli příkladem mimořádně laskavých a liberálních rodičů, kteří nevedli své 

děti k disciplíně a nevyžadovali absolutní kázeň, zdá se však, že nepsané pravidlo ukládalo 

celé rodině podřizovat se vůli otce, s čímž se všichni naprosto přirozeně ztotožnili a nijak se 

tomu nebránili.163 V dospělosti se ale Sophia podřídila manželovi, její bratři Walter a Charles 

se otci odcizili, když Scott prohlásil, že má raději Lockharta, a jediná Anne zůstala 

„tatínkovou malou Anne“, i když už byla vyšší než její matka.164 Sophia se snažila být 

příkladnou matkou, ale bránily jí v tom její domnělé i skutečné nemoci165, kvůli nimž strávila 

většinu svého manželství „mezi postelí a pohovkou“, navíc Lockhart se zapojil i do citové 

výchovy dětí více než by se od muže očekávalo, dle slov přítele Christieho i více, než se 
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očekávalo od matky.166 Charlotte Lockhartová své děti chtěla vést v přísně katolickém duchu, 

ale zemřela, když její jediné dítě, které se dožilo dospělosti, bylo teprve šestileté.  

V průběhu devatenáctého století přibyla matkám konkurence v podobě guvernantky, 

kterou měla prakticky každá rodina ze středních a vyšších společenských vrstev.167 Jednalo se 

většinou o dívky okolo dvaceti let. Některé matky v takovém soupeření o lásku dětí neobstály 

a odrostlé děti později vzpomínaly, že k chůvě, vychovatelce nebo neprovdané tetě168 měli 

mnohem vřelejší city než k vlastní matce.169 Nehledě na to, se vztahy mezi rodiči a dětmi ve 

zkoumaném období spíše prohlubovaly, což byl mimo jiné důsledek dlouhodobých 

společenských změn.170 Vztah mezi rodiči a dětmi byl čím dál přátelštější, ale to přineslo 

zásadní oslabení autority rodičů. Již od druhé poloviny osmnáctého století se začínají 

v pramenech objevovat časté zmínky o nezkrotitelných rozmazlených dětech, které 

neuznávají rodičovskou autoritu – většinou se jednalo o příslušníky středních vrstev.171 O 

vztazích dospělých potomků s rodiči toho moc nevíme, například jak často své stárnoucí 

rodiče finančně podporovaly nebo jak často je navštěvovaly.172  

Dá se předpokládat, že John Gibson Lockhart žádné domácí učitele a vychovatele, 

vyjma vlastního otce, neměl. Otec v roli učitele se přitom začal běžně objevovat až na prahu 

dvacátého století.173 Walter Scott byl doučován soukromě, aby se lépe připravil na vysokou 

školu, také nějakou dobu on i jeho sourozenci byli vyučováni hudbě, to však skončilo rychle 

fiaskem. Lockhartovy děti vyrůstající v předviktoriánské a viktoriánské době již měly 

guvernantku paní M’Ghie, o níž se z oslovení dozvídáme, že to byla vdaná, pravděpodobně 

starší dáma, což nebylo úplně typické. Charlotte Lockhartová byla pod dohledem ještě jedné, 

tentokrát „typické guvernantky“ slečny Watkinsové, s níž měla velmi blízký vztah, ale 

naneštěstí guvernantka, stejně jako Jane Eyrová, zahořela láskou ke svému zaměstnavateli. 

Její city se projevily v okamžiku, kdy Lockharta přijela navštívit Elizabeth Rigbyová a slečna 

Watkinsová ztropila žárlivou scénu, protože nabyla pocitu, že by také jí měla být věnovaná 
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pozornost.174 Chování slečny Watkinsové se minulo účinkem a místo nabídky k sňatku přišla 

o své místo, které již nebylo nikým obsazeno. 

Velkou péči a pozornost věnovala Lockhartovým dětem jeho švagrová Anne Scottová. 

Zatímco rodiče pečovali především o křehkého a bystrého Johnnieho, na Waltera a Charlotte 

nezbývalo tolik času, takže jim rodičovskou péči musela často nahrazovat teta Anne. Když 

roku 1833 Anne náhle zemřela, bylo Walterovi teprve sedm let a Charlotte pět, zřejmě je 

ztráta tety poznamenala stejně jako smrt matky o čtyři roky později. Absence žen 

v domácnosti pak paradoxně zkazila výborný vztah, který až do té doby měl s dětmi otec – 

John Gibson Lockhart. 

Nejautoritativnější postavení ve viktoriánských rodinách měl otec z vyšších 

společenských vrstev. Vybíral dětem vyznání, hledal či schvaloval životního partnera, jeho 

vůli museli ostatní členové rodiny podřídit.175 Ideální otec byl pracující, ale také poněkud 

netrpělivý a agresivní (což mělo vyvážit nekonečnou trpělivost a pokoru matky), ve středních 

vrstvách se tento vzor většinou dařilo následovat.176 Otázkou je, zda takový ideál byl pro 

výchovu dětí opravdu přínosem, protože otcové v průběhu devatenáctého století dramaticky 

rychle ztráceli kontrolu nad životy svých dětí.177 Doporučovalo se, aby otcové budovali vztah 

s dítětem už od jeho narození, batolata (a později i starší děti) ho směla oslovovat 

zdrobnělinou („daddy“).178 Otcové většinou dávali přednost staršímu synovi (dědici), nicméně 

od osmnáctého století se kladl důraz i na dobrý a přátelsky důvěrný vztah otce s dcerami.179 

Manželé se měli důvěrně oslovovat křestním jménem, děti v devatenáctém století nazývali své 

rodiče „máma“ a „táta“ i v dospělosti.180 

K takovému ideálu viktoriánského otce měli všichni otcové v rodině Scottových-

Lockhartových daleko, přesto právě oni byli svým okolím chváleni za to, jak se své úlohy 

otce zhostili. John Lockhart se ze všech nejvíce přiblížil autoritativnímu otci, jehož vliv však 

skončil v okamžiku, kdy se děti osamostatnily, například jeho syn John Gibson se na něj 

v dospělosti nikdy neobracel, když potřeboval radu, nekonzultoval s ním žádná svá 

rozhodnutí. O citově odměřeném vztahu svědčí i to, že John Gibson své rodiče v dopisech 
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oslovoval „Mother“ a „Father“, nikdy ne zdrobnělinami a nikdy v dopisech nemluvil o 

emocích, ty jsou přitom běžnou součástí jeho dopisů ženě a dětem. Sophia naproti tomu 

nazývala rodiče až do dospělosti mnohem něžněji „Mamma“ a „Papa“, nebo přidrzle „old 

folks“. Není nezajímavé, že Sophia svého muže oslovovala v dopisech nejčastěji „Lockhart“, 

zatímco on ji nazýval jménem „Sophia“, „Sophy“, „Soph“, stejně laskavě oslovoval i její 

sestru Anne, která mu familiární přístup oplácela a psala mu: „Dear John“. Anne zřejmě 

nenahrazovala svou sestru jen v péči o děti, ale i v kontaktu s Lockhartem, s nímž měla 

mimořádně přátelský blízký vztah, právě u ní Lockhart nacházel to, co Sophii chybělo – 

smysl pro humor, fantazii, jistou míru dětinskosti, hravosti, vysokou inteligenci.181 Když obě 

ženy zemřely, Lockhart možná podvědomě hledal někoho, kdo by dokázal nahradit  anděla 

domácího krbu a zároveň i rozpustilou, emotivní a nadanou kamarádku. Vzhledem k tomu, že 

to všechno dohromady by bylo jen těžko slučitelné, je pochopitelné, proč Lockhart v hledání 

někoho takového selhal.  

Lockhartův vřelý vztah k dětem, zejména vlastním, byl skoro tak známý jako jeho 

méně sympatické vlastnosti. Přitom tato touha po dětech a láska k nim dlouho předcházela 

narození jeho vlastních dětí, o čemž svědčí vzpomínky Jonathana Christieho z doby 

vysokoškolských studií: „Jeho láska k dětem byla tak silná, že jsem se s ničím podobným u 

žádného muže nikdy nesetkal, byla to láska, kterou ženy milují děti. (…) Už v raném mládí byl 

takový a vždy poté byl takový. Jeden z našich spolužáků měl sluhu, který měl asi čtyřletou či 

pětiletou dceru a Lockhart si s ní hrál celé hodiny v kuse.“182 Christie dále mluví i o 

Lockhartově lásce k vlastním dětem: „Nikdy jsem neviděl tak šťastného otce jako Lockharta, 

když tančil se svým prvorozeným v náruči. Prvním strašlivým okamžikem v jeho životě bylo, 

když toto dítě onemocnělo a zemřelo. (…) Miloval mazlení a hraní s dětmi v náruči.“183 

V jednom z nedatovaných dopisů Lockhart napsal ženě: „Polib dítě tři krát za mne a pak ať tě 

ono políbí stejněkrát za mne. Ani nemohu vypovědět, jak se za vás oba bojím. Vždy tvůj, má 

lásko.“184 Své děti Lockhart v dopisech označoval jako „little gentleman“, „little folks“ nebo 

prostě „babies“.185 

John Hugh, Lockhartův první syn, byl vždy v životopisné literatuře věnované této 

rodině neprávem přehlížen. Rozhodně to nebyl jen „dědečkův vnouček“, jak se může zdát 

z moderních Scottových biografií. Nejmilovanější osobou byl pro Johna Hugh vždy otec, 
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„papa“, jak mu říkal, nikoliv dědeček „ha-papa“, kterého chlapec po roce 1825 mohl vídat 

maximálně dvakrát za rok. „Je to samozřejmě krásné dítě,“ napsala Anne Scottová, „je velmi 

důvtipný. Lockhart nedělá nic jiného, než že si s ním hraje celé dny a učí ho říkat různé 

nesmysly.“186 

John Hugh svému otci nepochybně připomínal jeho samotného v dětském věku, totéž 

se však nedá říci o jeho dalších dětech. John Hugh byl talentovaný, předčasně vyspělý fyzicky 

i duševně, v okamžiku smrti mu bylo necelých jedenáct let, ale byl vyšší než ostatní děti jeho 

věku a mentálně prakticky dospělý. Miloval knihy, hodně četl a pokoušel se sám zhodnotit a 

reflektovat přečtené, amatérsky knihy recenzoval, přičemž jeho recenze byly zpravidla ještě 

méně přívětivé než recenze jeho otce.187 Čtení Johnnie prokládal malováním, které zvládal po 

umělecké i řemeslné stránce nadprůměrně dobře. Jeden z mála dochovaných Johnnieho 

obrázků představuje rytíře v brnění a s mečem v ruce, za ním se tyčí les a cimbuří hradu.188 

Ale dny strávené zábavou za neustálého dohledu dospělých, střídaly těžké noci, kdy Johnnie 

plakal ze spaní bolestí, potil se a uklidnila ho až přítomnost otce.189 Kromě otce a jiných 

příbuzných se kamarádil jen se zvířaty, jeho oblíbencem byl pes Mungo190 a poník od 

dědečka, nazvaný Marion. Věnoval se také sourozencům, ovšem ne vždy to mělo na ně 

pozitivní dopady, například je učil otcovy nadávky a jednou málem probodl malého Waltera 

nůžkami při hře na rytíře.191 Smrt Johnnieho nezasáhla jen nejbližší rodinu, oplakaly ho i děti 

po celém anglo-americkém světě, které, stejně jako on, naslouchaly předčítání ze Scottových 

„Tales of a Grandfather“, jež byly věnované právě Johnniemu.  

 

4.4. Dětství 

 

Dětství není jasně definovatelný pojem, některé historické prameny hovoří o dětech 

v souvislosti s osobami, které mají mléčné zuby, na druhé straně antičtí klasici považovali za 

konec dětství období mezi jednadvacátým až osmadvacátým rokem života.192 Britský zákon 

už v pozorovaném období stanovoval konec dětství v den jednadvacátých narozenin. Během 

devatenáctého století se prodloužila doba „skutečného dětství“ na minimálně deset let věku, 
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protože právě zámožní desetiletí ještě obývali speciální dětské pokoje a neměli zatím nárok na 

studentskou pracovnu.193 

Fenomén dětství brzy objevili i obchodníci. Například vzkvétající knižní trh začal 

produkovat čím dál více zábavných dětských knih, zatímco dříve byly publikace určené dětem 

zejména edukativního charakteru.194 Knihy přestaly být něčím, co se „před nimi schovává 

jako marmeláda v kredenci ze strachu, že si děti zkazí čtením zrak, naopak nyní se jim kupuje 

spousta knih a do čtení se musí občas nutit,“ jak napsala Elizabeth Rigbyová v článku pro 

Quarterly roku 1842.195 Mezi nejoblíbenější knihy pro mladé čtenáře patřily upravené 

Pohádky tisíce a jedné noci, Robinson Crusoe a vybrané romány Waltera Scotta, nejčtenější 

byla samozřejmě Bible.196 John Hugh Lockhart rád čítával The Tales of Wonder a jiné knihy 

pro starší děti a dospělé, bavily i ho biblické příběhy.197 

Děti měly být nejen sečtělé, ale i fyzicky dovedné, proto se zdůrazňovalo, aby 

dostatečně často pobývaly na čerstvém vzduchu, kde mohly hrát kriket či míčové hry.198 To 

však v případě Lockhartova prvního dítěte nepřipadalo v úvahu, Johnovi Hugh v hraní 

kolektivních a fyzických her bránilo křehké zdraví, podobně na tom byl kdysi i jeho otec a 

dokonce i dědeček Scott. Mladší bratr Walter a sestra Charlotte byli zdraví a mohli si užívat 

venkovních her se zvířaty, ale k seznámení s ostatními dětmi nebylo mnoho příležitostí. 

Chlapci zpravidla navštěvovali několik vzdělávacích zařízení počínaje základní 

školou, avšak úroveň vzdělání středních vrstev nebyla tak vysoká, jak se může na první 

pohled zdát, latina se vyučovala jen na vybraných školách a řečtina prakticky vůbec.199 Dívky 

mohly chodit na základní školy, nebo se jim dostalo pouze domácího vzdělání, ovšem toto 

vzdělání bývalo nezřídka kvalitnější než chlapecké školy. Navíc se dívky naučily tanci, 

kreslení a minimálně jednomu cizímu jazyku (dokonalá dáma měla ovládat tři cizí jazyky, což 

je požadavek, jenž splnila Charlotte Lockhartová, která hovořila plynně francouzsky, italsky a 

německy200). Nepoučené nebyly dívky ani v oblasti lidské biologie – Marion Lochheadová 

tvrdí, že viktoriánské dívenky, které netušily, jak vznikají děti, jsou jen mýtem a konstruktem 
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dvacátého století.201 Co však ve výchově dětí mnohdy chybělo, byly city, těm se děti měly 

učit při péči o domácí mazlíčky.202 

Domácí manzlíčci, zejména psi, měli vždy výsadní postavení v rodině Scottových-

Lockhartových. Každé dítě, které přibylo do rodiny, muselo být představeno psům. „Doufám, 

že Mungovi se dítě líbí,“ napsal Scott bezprostředně po narození Johna Hugh, „tenhle bod je 

velmi důležitý.“203 Mladší Walter měl svého psa Dashe již jako batole. Domácnost na 

Abbotsfordu a později na Sussex Place byla plná psů, zejména teriérů (Scottem vyšlechtěné 

rasy Dandie Dinmont). Dva z nich, „Pana Ettricka“ a „Paní Yarrow“ Lockhart umístil do 

domácnosti samotné královny Viktorie.204  

V březnu roku 1844 dostala tehdy šestnáctiletá Charlotte Lockhartová neobvyklý 

dopis. „Drahá slečno,“ stálo v dopise psaným typickým rukopisem Johna Gibsona Lockharta, 

„byl jsem velmi zneklidněn v sobotu a neděli, bál jsem se, že jste odjela nadobro, ale včera 

ráno se vrátil tatínek a povečeřel se mnou, (…) dal mi kosti a pak mléko dnes ráno jako 

obyčejně. (...) Je studený a větrný den, rozčileně jsem štěkal na dva kameloty a jednoho 

pekaře, nějakého jezdce a židy. Musím se vzchopit a být v tak dobré náladě, jak to jen půjde. 

Slyšel jsem, že tatínek dnes večeří se slečnou Edgeworthovou205 a také mě ujišťoval, že se 

s vámi brzy uvidíme. Váš dopis byl jedinou novinkou dnes ráno. Včera přišlo něco od 

Waltera, poznám to jasně podle poštovního razítka. Prosím pozdravujte ho ode mne. Podle 

toho, jak se tatínek tvářil, když četl váš dopis, zdálo se mi, že se máte dobře a spokojeně.“206 

Podepsán Ginger207, a jeho „značka“ v podobě kosti.  

 

4.5. Smrt v rodině 

 

Každou rodinu dříve nebo později poznamenala smrt příbuzných, v nejhorším případě právě 

smrt dětí, což se považovalo za nejhorší boží trest.208 „Potrestaných“ rodičů bylo hodně, dětí 

do patnácti let umíralo až do poloviny devatenáctého století okolo třiceti procent, hlavními 
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208 JALLAND, Pat. Death in the Victorian Family. Oxford: OUP Oxford, 1996, s. 120. 



58 

 

příčinami úmrtí byly dětské nemoci a jejich nevhodná léčba.209 Okolo třiceti procent dětí 

umíralo v průměru i v rodině Scottových-Lockhartových, přestože byla dostatečně bohatá na 

to, aby nemocným poskytla tu nejlepší péči. Ovšem ani tehdejší nejlepší péče nemusela být 

z dnešního pohledu vhodná, například snaha vyléčit malého Waltera Scotta z dětské mozkové 

obrny pomocí léčivých vod v Bath byla předem odsouzená k neúspěchu, špatná léčba dětské 

nemoci vedla k ohluchnutí Johna Gibsona Lockharta a málem i k jeho smrti. Ani o generaci 

později nebyli lékaři schopni ulevit od bolestí a zabránit neustálým infekcím Johna Hugh 

Lockharta, nezachránili jeho bratra Waltera, který zemřel zřejmě na komplikaci zánětu 

mozkových blan, neuchránili před smrtí jejich sestru, teprve třicetiletou Charlotte 

Lockhartovou, která se nevzpamatovala z posledního porodu a do hrobu si s sebou vzala i dvě 

miminka, jež zemřela brzy nato. Nelze však vinit jen tehdejší medicínu, opakované mrtvice 

Waltera Scotta by zřejmě skončily jeho předčasnou smrtí i dnes, smrt související s těžkým 

astmatem jeho ženy by snad bylo možné oddálit, zatímco rozštěp páteře Johna Hugh by 

odhalilo prenatální vyšetření a byla by matce doporučena interrupce.  

Truchlení pro zemřelé děti se začíná častěji objevovat v pramenech od konce 

sedmnáctého století a vrcholí dobou viktoriánskou, kdy začalo být běžné truchlení pro dítě ve 

stejné míře jako pro zemřelého dospělého.210 Od konce osmnáctého století se v Británii čím 

dál méně často pojmenovávaly děti podle zemřelého sourozence.211 Dodnes není možné 

s jistou říci, zda se sir Walter Scott narodil v roce 1771 nebo již o rok dříve, jak tomu 

nasvědčují některé prameny. Zmatek v matrice způsobila skutečnost, že rodiče pojmenovali 

několik chlapců Walter, ale pokaždé před narozením dalšího dítěte předchozí Walter zemřel a 

nový syn jeho jméno zdědil.212 Stejně tak Lockhartův bratr Archibald Inglis dostal jméno po 

svém zemřelém bratrovi. 

Mladé ženy měly hrůzu především ze smrti při porodu, společnost velice vyděsila smrt 

královy dcery princezny Charlotty při porodu (1817), neúspěšný porodník poté spáchal 

sebevraždu.213 Nicméně i na smrtelné posteli myslely ženy především na své žijící děti a 

naléhaly na manžely, aby se znovu oženili a jejich děti tak nevyrůstaly bez ženského dozoru a 

                                                           
209 STONE, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. London: Penguin, 1979, s. 56, 65. 
210 ARIES, Philippe. Centuries of Childhood. London: Pimlico, 1996, s. 387-391; MARTIN-FUGIER, Anne, 

PERROT, Michelle. The Actors. In: ARIES, Philippe, DUBY, Georges, PERROT, Michelle (ed.). History of 

Private Life. Cambridge: Harvard University Press, 1990, Vol. IV, s. 212. 
211 STONE, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. London: Penguin, 1979, s. 258. 
212 CLARK, Arthur Melville. Sir Walter Scott, the formative years. Edinburgh, London: William Blackwood, 

1969, s. 3.  
213 WOHL, Anthony. The Victorian Family. London: Croom Helm, 1978, s. 26. 
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péče.214 Muži truchlili pro své ženy jen šest měsíců a později se zpravidla znovu oženili, 

zatímco vdovy měly truchlit rok a většina z nich se znovu nevdala.215 Vdovec John Lockhart 

se po smrti Elizabeth Gibsonové již potřetí neoženil a prožil osm let sám až do své smrti. 

Anne Scottová, rozená Rutherfordová, matka Waltera Scotta, byla vdovou dvacet let a nikdy 

se znovu nevdala. Walter Scott byl vdovcem šest let a John Gibson Lockhart sedmnáct let, ale 

nepodařilo se jim podruhé oženit. Podruhé se oženil James Hope-Scott, tři roky po smrti 

Charlotte Lockhartové. 

Ze statistického hlediska šance na dožití v Británii ve zkoumaném období patrně 

klesala. Pro osoby narozené v první polovině osmnáctého století ve Skotsku (kde byla vždy 

vyšší mortalita než v Anglii ve všech věkových kategoriích a společenských vrstvách216) byla 

šance na dožití padesát až pětapadesát let217, zatímco osoby narozené v Anglii ve druhé 

polovině osmnáctého století měly šanci na dožití jen pětačtyřicet let218. Roku 1851 žilo 

v Británii jen 6,9% mužů a 7,8% žen starších šedesáti let.219 Sestupnou tendenci vykazovala 

průměrná délka života i v rodině Lockhartových. John Lockhart zemřel ve věku osmdesáti let, 

oba jeho rodiče se dožili osmdesáti sedmi let. Elizabeth Gibsonová zemřela ve věku šedesáti 

šesti let, její otec v padesáti sedmi, matka v jednadevadesáti. John Gibson Lockhart zemřel 

předčasně v šedesáti letech, jeho sestra Violet ve čtyřiceti osmi, bratr Robert v padesáti 

čtyřech letech, v nedožitých sedmdesáti zemřel Archibald Inglis a jediný Lawrence oslavil 

osmdesátku. Jednoduchým počtem zjistíme, že prarodiče Johna Gibsona Lockharta žili 

v průměru osmdesát a půl roku, rodiče třiasedmdesát let, on a jeho žena čtyřicet osm a půl 

roku, ale děti Johna Gibsona Lockharta, které se dožily dospělosti, žily v průměru dvacet osm 

let.  

Za dobrou smrt byla v devatenáctém století považována poměrně rychlá smrt, kterou 

si umírající ani nestačí pořádně uvědomit. U smrtelné postele měli být přítomni jen nejbližší 

příbuzní, služka, doktor, někdy duchovní, ti všichni se snažili zaznamenat a zapsat poslední 

vyřčená slova umírajícího.220 Dobrá smrt ale rodinu Scottových-Lockhartových obcházela 
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obloukem, jen starším generacím se podařilo zemřít v požehnaném věku, bez velkých bolestí 

a s pocitem, že jejich děti a vnuci budou zdárně pokračovat v jejich odkazu. 

Od čtyřicátých let devatenáctého století se upřednostňovaly pohřby na hřbitovech za městem, 

prvním hřbitovem tohoto moderního typu se stal New Harrow Road (dnes Kensal Green) 

Cemetery v Londýně. Právě toto místo vybral Lockhart pro poslední odpočinek své ženy 

Sophie, do jejího hrobu umístil i exhumované ostatky Johna Hugh a Anne, kteří byli 

pochováni zřejmě v centru města, kde měl být hřbitov brzy zrušen. Lockhart zakoupil hrobová 

místa 991-996, hrob 991 byl použit pro Sophii a Johnnieho, hrob 993 se stal místem 

posledního odpočinku Anne Scottové221, na některém ze zbylých míst zřejmě chtěl být 

pochován sám Lockhart. Hroby Johnnieho, Sophie i Anne označuje jeden masivní náhrobní 

kámen ve tvaru kvádru.  

O detailech umírání Waltera Scotta máme díky Lockhartovu životopisu podrobné 

informace, Lockhartovy dopisy popisují stručně charakter dalších úmrtí v rodině, avšak co se 

týče truchlení a vzpomínek na mrtvé, prameny mlčí. Jakmile někdo zemřel, z rodinné 

korespondence se okamžitě a téměř zcela vytratil.  

                                                           
221 Rozhovor s Marií Murphy, manažerkou Kensal Green Cemetery, 30. srpna 2011. 



61 

 

5. Lockhart a skotské národní hnutí 

 

5.1. Skotské národní hnutí, dějiny a fikce 

 

V létě roku 1822 byla rodina Scottových-Lockhartových šťastná. Sir Walter Scott se uzdravil 

z „křečí“ (žlučových kamenů) a mohl se radovat z ročního vnoučka Johna Hugh. Přes zimu 

rodina žila v Edinburghu, na letní měsíce se stěhovala na jih na Abbotsford a Chiefswood. 

Král Jiří IV. si nemohl vybrat lepší čas pro návštěvu Skotska a stal se prvním panovníkem od 

roku 1650, který tam uskutečnil oficiální návštěvu. Jedním z důvodů, proč se Jiří IV. rozhodl 

do Skotska vydat, byl právě Walter Scott. Nejenže byl Scott jeho oblíbeným spisovatelem a 

také jeho osobním přítelem, ale patrně měl král potřebu ukázat Skotsku, kdo je skutečným 

králem, jelikož Scottova popularita poněkud zastínila nejen místní samosprávu, ale i 

samotného panovníka. Zato král patřil mezi nejneoblíbenější osobnosti v zemi. O deset let 

později bude král již mrtev a po Scottovi, odpůrci volební reformy, budou rozlícené davy 

házet kameny, ale počátkem dvacátých let by nikoho nic takového ani nenapadlo.  

Velmi překvapení museli být roku 1822 pamětníci jakobitských povstání, která měla 

za následek zákon o oděvu (Dress Act), který roku 1746 zakázal nošení skotského horalského 

oděvu včetně kiltu. Zákon byl zrušen již roku 1782, ale necelých čtyřicet let stačilo, aby i 

horalé změnili své tradice a kilt začal být považován i samotnými Skoty za něco 

nemoderního. Se Scottem ale přišla nová móda a cokoliv, co propagoval ve svých dílech, 

mělo okamžitý úspěch a velký ohlas. Román Waverley (1814) učinil (již trochu 

pozapomenuté) jakobitství znovu aktuálním, ovšem ne v militantním duchu, spíše se stalo 

předmětem intelektuálního a kulturního zájmu středních a vyšších vrstev. 222 Podle Scotta to 

byl už jen milník národních dějin a již dávno ne palčivá otázka rozdělující společnost. Ať se 

lidé s hnutím ztotožňovali nebo ne, přesto se o něj mohli zajímat, zkoumat ho, sbírat vše, co 

s ním bylo spojené. A Scott jim v tom šel zářným příkladem. Aniž by to sám plánoval, 

podařilo se mu díky románům geniálně obrodit nacionální smýšlení, které začalo být 

módnější než kdy předtím. Aristokraté slepě následovali trendy, které Scott udával. Zakládali 

kluby a společenstva věnující se horalské „tradici“, na srazy a setkání přijížděli oblečeni do 

kiltů a tartanových vzorů. Sám Scott předsedal nejznámější a nejvlivnější Keltské společnosti 

                                                           
222 Scott v románě Waverley idealizoval povahové rysy horalů, kteří v knize za všech okolností zůstávají věrní a 

pravdomluvní, čemuž řada čtenářů uvěřila. (DEVINE, Tom. The Scottish Nation. London: Penguin, 2006, s. 

238.) 
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v Edinburghu (Celtic Society of Edinburgh), která podporovala horaly, aby si častěji oblékali 

svůj „tradiční oděv“. S oblibou neo-jakobitského hnutí rostla i Scottova obliba mezi všemi 

vrstvami obyvatelstva, jeho knihy si mohla dovolit kupovat i dělnická vrstva, zatímco král 

prohlásil, že „Sir Walter Scott je člověk, kterého chci nejvíce vidět, ze všech lidí ve 

Skotsku.“223 Scott nechtěl s králem v žádném případě soupeřit, naopak, v jeho očích byl Jiří 

legitimním monarchou, který si mohl získat Skoty na svou stranu.  

Král i obyvatelé Skotska museli být na návštěvu řádně připraveni. Král si zakoupil za 

více než tisíc tři sta liber rudý tartanový kilt, dnes známý jako Royal Stewart, ozdobený 

zlatými řetízky i zbraněmi včetně dýky, meče a pistole. 224 Lidé se připravovali na základě 

příručky, kterou Scott pro tuto příležitost vydal. Rady nejen pro obyvatele Edinburghu pro 

případ návštěvy Jeho Výsosti (Hints Addressed to the Inhabitants of Edinburgh and Others in 

Prospect of his Majesty’s Visit) působí skoro jako brožura k dětské dobrodružné hře, i ve své 

době se stala vděčným námětem pro žerty. Mimo jiné vysvětlovala, že „zkrátka všichni jsme 

členy klanů, král je naším vůdcem“225. Bylo přesně popsáno, co se během návštěvy krále bude 

dít, kudy povedou slavnostní průvody, což omezilo dopravu ve městě. Všichni muži 

v Edinburghu si měli obléci modrý kabát, bílou vestu a bílé nebo nažloutlé pantalóny, studenti 

si měli vzít na sebe své pláště a barety. Dámy však tartan obléci nesměly, naopak jejich móda 

měla být evropská a na hlavě, v účesu či na klobouku, musely mít minimálně devět per. 

Horaly v kroji se mohl stát každý, „kdo se za ně považuje, jejich kroj bude vítán všude“, radil 

Scott.226 Výjimkou byl ples „Highland Ball“, kam směli pozvaní přijít výhradně v 

„horalském“ kroji.227 

Celou návštěvu Scott pojal jako velkolepou show, kterou organizoval především herec 

a divadelní manažer William Henry Murray (1790-1852). Představení začalo v den 

Scottových jednapadesátých narozenin 15. srpna 1822, kdy král stanul na skotské půdě a byl 

přivítán prvními nedočkavými davy, které ho okamžitě dojaly. Až do centra Edinburghu hráli 

podél cesty dudáci, ve městě byly Jiřímu předány symbolicky klíče. Další den král odpočíval 

v Dalkeith a obdržel růžové punčochy, které měly částečně kompenzovat příliš krátký kilt.228 

V následujících dnech král poslouchal proslovy představitelů církví, univerzit a jiných 

                                                           
223 Account of the royal visit of George the IVth to Scotland. Kilmarnock:  H. Crawford, 1822, s. 5. 
224 Což byl o několik let později Lockhartův celý roční plat.  
225 SCOTT, Walter. Hints Addressed to the Inhabitants of Edinburgh and Others in Prospect of his Majesty’s 

Visit. Edinburgh: William Blackwood, 1822, s. 7. 
226 Tamtéž, s. 16. 
227 První rozdělení tartanových vzorů a jejich přidělení k jednotlivým klanům bylo popsáno roku 1819 v knize 

„Key Pattern Book“.  
228 Tento nedostatek byl nekonečnou inspirací pro místní karikaturisty a humoristy.  
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institucí, uspořádal audienci pro šlechtičny a několik banketů, večeřel se Scottem, zhlédl 

vystoupení skotských tanečníků a drama podle Scottova románu Rob Roy. Král opustil 

Skotsko 29. srpna.  

Přestože králova návštěva ve Skotsku proběhla víceméně podle plánu, ne všichni jí 

byli nadšeni. Mnoho lidí namítalo, že horalský duch byl nevhodný a přehnaný, nebo naopak, 

že se nejednalo o poctu skotskému národu, ale spíše středověku jako takovému, lidem se 

zřejmě nezamlouval druh hudby, kterou Scott připravil.229 Jednoho z odpůrců národní 

manifestace měl Scott přímo v rodině a byl jím John Gibson Lockhart, který označil akci za 

„hromadnou halucinaci“,230 která přeceňuje význam lidí, „kteří vždy tvořili malou a 

nedůležitou část obyvatel Skotska.“231 Roku 1822 však Lockhart mohl demonstrovat svůj 

odpor k celé záležitosti jen tím, že se oslav nezúčastnil a zůstal doma s dítětem, čímž sice 

zklamal tchána, ale potěšil své odpůrce. O nezájmu však hovořit nelze, což dokládá i 

Lockhartova kresba, která pravděpodobně vznikla v této době – zobrazuje muže v kroji, 

zřejmě horala, který míří vzhůru vztyčenou dýkou.232 

Když se později na oživeném nacionalismu ve Skotsku chtěli přiživit dva bratři John 

Carter a Charles Manning Allenovi, kteří se prohlásili za potomky Stuartovců a publikovali 

několik pseudovědeckých knih, nenechal Lockhart nic náhodě a zaútočil na ně roku 1847 ve 

svém časopise The Quarterly Review, což donutilo bratry opustit zemi a dále pobývali až do 

smrti ve Střední Evropě, zejména v Praze. Samozřejmě i tento článek posloužil v Lockhartův 

neprospěch a skotský historik Hugh Trevor-Roper (1814-2003) bez dalšího vysvětlování 

označil Lockharta za „vraha“ bratra Allenů, i když si je vědom, že útočený článek ani 

nenapsal přímo Lockhart.233 

 

5.2. Lockhartovo Skotsko a Robert Burns 

 

Lockhart nikdy nepatřil mezi pyšné Skoty, kteří se hlásili ke svému keltskému či vikingskému 

původu. Nemluvil se skotským přízvukem, nevyzdvihoval nikdy svůj skotský původ, nedával 

přednost skotským přátelům před anglickými přáteli, nekriticky neobdivoval skotské 
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historické osobnosti atp. Skotsko se v jeho dílech objevovalo jen proto, že bylo jeho vlastí a 

domovem, psal příběhy zasazené do skotských kulis, protože tuto zemi znal nejlépe, ne proto, 

aby ji vychvaloval či romantizoval. Skotsko si jako ústřední téma pro svůj nikdy nedokončený 

první román nevybral proto, že by chtěl svou zemi propagovat, ale připadalo mu to originální. 

Když mu námět nevědomky přebral Walter Scott, originálním být přestal, již nebylo možné, 

aby se jím tolik zviditelnil někdo další. Lockhartovi nezbylo než napsat knihu o skotských 

zvláštnostech, přitom důležitější než Skotsko byly ony zvláštnosti a přezíravě výsměšný vztah 

ostatních obyvatel Británie vůči Skotům, který Lockhart v Peter’s Letters to His Kinsfolk 

místy paroduje. Strefuje se i do skotského, tehdy nepříliš rozšířeného, zvyku „Burnsovy 

večeře“ či „Burnsovy noci“, kterou dodržovala jen hrstka intelektuálů.234 

Lockhart nebyl vychován jako velký vlastenec a nikdy se jím nestal. Paradoxně ale 

právě Lockhart mimořádně přispěl k národnímu sebevědomí Skotů a dal jim důvod, proč být 

na svou zemi pyšní. Na rozdíl od Waltera Scotta, který Skoty poučoval o jejich neobyčejné 

historii, se Lockhart zaměřil na současné Skotsko, na jeho opravdu nedávnou minulost, v níž 

se objevil a rychle zmizel básník Robert Burns (1759-1796).  

Burns zemřel v pouhých sedmatřiceti letech, když Lockhart byl teprve batole. 

Lockhart se s Burnsovou poezií seznámil zřejmě až díky Hoggovi, který se považoval za 

Burnsova pokračovatele. Jakkoliv to dnes zní velmi ambiciózně, ve své době se jednalo spíše 

o žert, Burns byl známý jen ve skotském pohraničí, kde prožil většinu života, a mezi 

smetánkou v Edinburghu, která ho čas od času pozvala na nějakou večeři jako zábavnou 

atrakci. Na jednom takovém večírku v domě filozofa Adama Fergusona se náhodou, poprvé a 

naposledy, setkal Burns s teprve patnáctiletým Walterem Scottem, který toho večera přišel 

navštívit spolužáka, Adama Fergusona mladšího.235  

Robert Burns pocházel z rolnické rodiny, ale dostalo se mu lepšího vzdělání než 

Hoggovi, a přesto nepronikl do tehdejší literární společnosti tak, jak se to podařilo Hoggovi. 

Společnou měli zálibu v pití, ženách a mimomanželských vztazích. Špatná pověst sukničkáře 

a alkoholika, který by propil i poslední šilink, Burnse předcházela, a zastínila i jeho poezii, 

což mělo dopady i na reputaci jeho rodiny – vdovy a dětí.236 

Až Lockhart jako první dokázal potlačit negativní aspekty Burnsovy pověsti a naopak 

vyzdvihnout ho jako lidového barda, jako proroka ohlašujícího návrat ke skotskému folkloru, 
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udělal z něj symbol svébytnosti skotského národa.237 Není možné předpokládat, že to všechno 

vycházelo jen z Lockhartovy hlavy, nepochybně na něj měla vliv literární elita, která se 

k Burnsovi zčásti hlásila, zejména pak přátelé Hogg a Scott, oba Burnsovi stoupenci. O 

Scottově vlivu svědčí také skutečnost, že kniha vyšla v rámci knižní série, kterou vydával 

Scottův kamarád Archibald Constable, později nechvalně proslulý strůjce Scottova bankrotu. 

Nejednalo se o nijak nákladné vydání, čímž byla kniha přístupná i málo majetným vrstvám 

obyvatelstva, které byly roku 1828, kdy životopis vyšel, již převážně gramotné. Biografie 

nazvaná jednoduše Life of Robert Burns měla okamžitý úspěch a dočkala se mnoha dalších 

vydání. Lockhart se v tomto životopise věnoval jak osobnímu životu básníka, tak jeho tvorbě, 

sledoval, jakým způsobem se navzájem tyto oblasti ovlivňovaly, což sice zní velice 

jednoduše, ale ve své době se jednalo o velice inovativní přístup, stejně jako Lockhartova 

snaha o pochopení a vcítění se do osobnosti, o níž psal. 

„Není pochyb, že Burnsova poezie měla ten největší vliv na obrození a posílení 

národního smýšlení jeho spoluobčanů,“ napsal Lockhart, to takového statutu Burns dosáhl až 

díky Lockhartově publikaci, jeho obhajobě. 238 Tato obhajoba se však neobešla bez fantazie, 

díky níž se Lockhartovi kupříkladu podařilo spojit Burnsovy milenky v jednu platonickou a 

fiktivní lásku, tzv. Highland Mary. Nehledě na to, že Lockhart zavrhoval historické romány, 

které popíraly historická fakta, v životopisech postupoval přesně takto. Ale je třeba dodat, že 

to bylo účelové a svůj cíl to splnilo dokonale, Burnsova pověst byla z velké části očištěna a 

jeho sláva jako národního barda se mohla začít šířit i do zahraničí.239 Ovšem Lockhartova 

vlastní reputace byla opět v ohrožení. Franklyn Bliss Snyder (1884-1958), americký 

životopisec Roberta Burnse, napsal roku 1932 o svém předchůdci: „Je to neuvěřitelně 

nesprávné od začátku až do konce, je to maximálně lživé a nedůvěryhodné po všech 

stránkách.“240 Něco takového mohl Snyder napsat jen za předpokladu, že si neuvědomoval, 

proč Lockhart musel očistit Burnsovu pověst, a to ještě jednou potvrzuje, jak dobře se to 

Lockhartovi podařilo.  
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5. 3. Lockhartův životopis Scotta 

 

Když Lockhart psal Scottův životopis, soupeřil sám se sebou, se svým životopisem Burnse, 

v němž právě Burnse označil za centrální osobnost národního obrození. Tím si podřezal 

pomyslnou větev, na níž seděl, protože později musel obhájit, že ústředním hrdinou národního 

hnutí nebyl nikdo jiný nežli Walter Scott. Lockhart už po Scottově smrti správně 

předpokládal, že Scottovo postavení mezi literáty se bude nezadržitelně zhoršovat241 a hledal 

jiné důvody a záminky, proč byl a je Scott tak důležitý pro svou zemi.  

Lockhart, zplnomocněný k napsání Scottova životopisu samotným Scottem, 

přistupoval k tématu se zdánlivou objektivitou. Jako poctivý rešeršista nasbíral všechny 

prameny, stejně jako to udělal při psaní životopisu Burnse, ale opět je nepoužil v souladu 

s dobrými vědeckými mravy. „Není žádného uspokojivého životopisu Scotta,“ napsal 

v předmluvě ke svému životopisu Scotta anglista Edgar Johnson.242 Vzápětí začíná kritizovat 

Lockharta: „Nesprávně přepsal dokumenty, které ležely před jeho očima, některé události 

posunul o týdny, měsíce, dokonce roky, (…) byl líný přejít místnost a otevřít šuplík stolu. (…) 

Rád maloval karikatury a to vedlo k tomu, že drsně zkarikoval osobnosti Constablea, bratrů 

Ballantyneů a Jamese Hogga.“243 Nenašel si snad Edgar Johnson během své třináctileté práce 

nad Scottovým životopisem čas, aby se pokusil lépe vysvětlit Lockhartovo podivné počínání? 

Lockhart měl dost trpělivosti i píle na to, aby prameny prozkoumal důkladně, navíc Sophia, 

znalec otcova písma, je dokonce přepsala, aby byly pro jejího manžela čitelnější. Bylo by 

naivní se domnívat, že Lockhart udělal jednoduše „chyby“, nebo si vymýšlel kvůli jakési 

patologické, nutkavé potřebě si vymýšlet. Ve skutečnosti jsou při troše snahy nepřesnosti v 

životopise vysvětlitelné a Lockhartova averze vůči výše jmenovaným „zkarikovaným“ 

osobnostem naprosto pochopitelná.244 

V době, kdy psal Scottův životopis, naneštěstí pro Lockharta, Scott již nebyl tou 

neposkvrněnou osobností, ke které lidé vzhlíželi ještě do konce dvacátých let. Po Scottově 

neúspěšné a nesmírně nepopulární kampani proti volební reformě byl některými lidmi vnímán 

skoro jako národní zrádce a zaslepený feudál. Před Lockhartem byl nelehký úkol, vrátit 
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Scottovi důstojný status vůdčí postavy národního obrození, jakéhosi novodobého„otce 

národa“, ochránce.245 Zmiňovat v životopise, že Scott v posledních týdnech svého života 

nebyl schopen ani kontrolovat své vyměšování, natožpak artikulovat, se nezdálo vhodné ani 

Lockhartovi, ani Scottovým příbuzným, ti ostatně na Lockharta naléhali, aby Scotta pokud 

možno zidealizoval. Přímo na základě jejich žádosti Lockhart například vymyslel Scottova 

„poslední slova“.246 V jiných případech psal nepravdu v dobré víře, že informace, které mu 

kdysi sdělil sám Scott, jsou pravdivé. Například Lockhartovo tvrzení o tom, že Scottova 

budoucí žena Charlotte utekla s rodinou do Skotska kvůli Francouzské revoluci, byla ve 

skutečnosti historka, kterou sám Scott vyprávěl, když byl slavný, a bylo mu asi trapné 

Lockhartovi přiznat, že lhal, zatímco Hoggovi ještě Scott stihl říct pravdu o tom, že jeho žena 

byla nemanželské dítě místního šlechtice.247 Ovšem Hogg se dopustil obdobných chyb jako 

Lockhart, když ve svém životopise Scotta napsal tvrzení, jež považoval za správná (například, 

že se Scott oženil se Charlotte kvůli penězům248), ale jednalo se jen o jeho nepodložené 

domněnky, které následně vyvrací prameny, ty však Hogg neměl k dispozici. 

Napsáním Life of Scott Lockhart zvítězil, podařilo se mu obhájit Scottův význam a 

přínos, a až do konce století byla tato biografie vysoce ceněna. Pak se ale s novými životopisy 

Scotta a edicemi pramenů osobní povahy odhalily Lockhartovy nepřesnosti. Nakolik byl Life 

of Scott po svém vydání chválen, stejnou měrou byl pak zatracován, přestože se bez 

Lockhartova životopisu dodnes žádný Scottův životopisec neobjede, je to totiž nejcennější a 

nejrozsáhlejší svědectví o Scottově životě a osobnosti, jaké existuje. Moderní životopisci mají 

tendenci Lockharta posuzovat podle současných kritérií pro vědeckou práci, vytýkají mu 

například, že v životopise použil i vlastní vzpomínky, přitom právě ty jsou podle všeho 

podány pravdivě. Sir Walter Scott byl v Lockhartově životopise vykreslen nejen jako dobrý 

spisovatel, ale především jako dějinný aktér, jako muž, který nejen pomocí svých děl obnovil 

národní smýšlení ve Skotsku, přivábil do své vlasti turisty249, pozvedl prestiž celé země a do 

posledních sil bojoval za dobro svého lidu jako hodný pohádkový král „z jiné doby“ 250. Roku 

1848 Lockhart vydal podstatně zkrácenou verzi Scottova životopisu, v níž už jen potvrdil 
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status quo – Scott se díky Lockhartovi opět stal symbolem Skotska, jeho romantického 

obrození, jeho nové lepší budoucnosti.  
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Závěrem 

John Gibson Lockhart napsal v dopise z dubna 1824, že žije „pro mír, klid, své knihy a svou 

ženu.“251 O klid přišel ještě následujícího roku, o ženu v roce 1837 a knihy se ztratily po jeho 

přestěhování na Abbotsford na podzim 1854. Lockhart není nešťastnou historickou postavou 

proto, že by nedosáhl toho, po čem toužil, ale proto, že naopak dosáhl všeho a záhy o to opět 

přišel, nebo se tytéž věci obrátily proti němu. Nejvíce Lockhart prahl po rodině a dětech, ale 

jakmile se oženil a stal otcem, rodina z větší části vymřela. Kdyby žil jen o čtyři roky déle, 

pochoval by i své poslední, čtvrté dítě. Snažil se být spravedlivým kritikem a využít tak své 

sečtělosti a vzdělání, místo toho se stal ve své době přímo prototypem jízlivého a karikujícího 

kritika. Jeho romány posloužily jako předlohy pro známější romány sester Brontëových a 

Nathaniela Hawthornea, ale samy upadly do zapomnění. Lockhart v mládí utekl před 

obchodníky v Glasgowě, aby se připojil k tehdejší literární společnosti, ale ta jej nikdy plně 

nepřijala, naopak si spíše oddychla, když zemřel, a tím se ho konečně zbavila. Přitom 

Lockhartův kamarád John Wilson, nevýrazný kritik a samozvaný profesor morální filozofie, 

byl oslavován jako romantický hrdina, roku 1865 mu byla vztyčena socha v těsné blízkosti 

Scott Monumentu v Edinburghu. Další kamarád James Hogg, přehnaně ambiciózní pastýř, si 

získal srdce vyšších vrstev a dodnes ho připomíná několik soch, expozicí a jeho tvorbě se 

dlouhodobě věnuje například tým anglistů na University of Stirling ve Skotsku. Thomas 

Carlyle, který Lockharta považoval za svůj nedostižitelný vzor, je dnes uznáván jako klíčová 

osobnost viktoriánské epochy, která mimořádně ovlivnila britskou literaturu i společnost.252 

Mimo badatelský zájem i uznání skončila spolu s Lockhartem jen Elizabeth Eastlakeová, 

která byla až do své smrti roku 1893 společensky i literárně aktivní, patřila mezi 

nejvzdělanější ženy své doby a nejvlivnější umělkyně, ale přesto její zásluhy neocenilo ani 

tehdejší feministické hnutí a byla prakticky zapomenuta okamžitě po své smrti. 

Lockhart neměl zrovna autoritativní postavení ani ve vlastní rodině, v níž plnil spíše 

úlohu druhé matky než přísného otce, navíc byl pod neustálým dohledem starších příbuzných, 

zejména Waltera Scotta, který měl i v širším rodinném kruhu hlavní slovo. Po Scottově smrti 

v rodině chyběla „pevná ruka“, která by možná dokázala zabránit tomu, aby osud jejich 

rodiny neskončil tragédií shakespearovských rozměrů. V dravé konkurenci literárního světa se 

neprůbojný a nesebevědomý Lockhart udržel zdánlivě jen díky svému příbuzenskému vztahu 

se Scottem a až po Scottově smrti Lockhart částečně napravil svou nepříliš dobrou reputaci 
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monumentálním životopisem Scotta. Není divu, že v očích mnoha čtenářů byl jen 

nevýrazným a zlým stínem svého tchána. Ale Lockhart nepovažoval svůj život za zmařený 

kvůli literárním neúspěchům, domníval se, že selhal jako člověk, jako otec.253 

Při podrobnějším prozkoumání Lockhartova díla a života však odkrýváme další tváře 

Lockhartovy osobnosti. I bez pomoci Waltera Scotta byl Lockhart vlivným mužem, ale dnes 

za něj není považován, protože sám své postavení a moc podceňoval. Necelých čtyřicet let 

působil v nejčtenějších kritických časopisech v Británii, které udávaly směr i zahraničním 

periodikům a byly vděčným čtením mezi literáty po celém světě. Koneckonců i všechna ta 

nařčení z vražd literátů, kterých se měl Lockhart dopustit jen svými články, svědčí především 

o jeho obrovském vlivu. Celá řada autorů, dnes považovaných za nejlepší z klasiků, se hlásila 

k Lockhartovi jako k člověku, který měl nezpochybnitelný vliv na jejich tvorbu, mezi ně patří 

Charles Dickens, Benjamin Disraeli, Emma a Charlotte Brontëovy, Robert Southey, Alfred 

Tennyson či Thomas Carlyle a pak především samotný Walter Scott.  

Aby se Lockhart mohl stát tak vlivnou osobností, nemohl být sám formován jen svým 

klasickým vzděláním, které v jeho společenské vrstvě nebylo ničím výjimečným, ani poměrně 

průměrnou rodinou. Lockhart čerpal inspiraci v tehdy neprozkoumaných vodách německé 

krásné literatury a německého osvícenství, které nemělo v Británii ani zdaleka tak velký ohlas 

jako osvícenství francouzské. Teprve Lockhartova generace, a Walter Scott jako jejich 

vlaštovka, nechala pomalu pronikat do britské literatury německé vlivy a nefrancouzskou 

románskou kulturu, například Lockhartovu oblíbenou španělskou poezii. Tím inspiroval 

kupříkladu Wordsworthova zetě Edwarda Quillinana (1791-1851), který následoval Lockharta 

a věnoval se překladům beletrie z portugalštiny do angličtiny. 

Lockhart sice nebyl nikdy moc společensky obratný, ale dokázal stát za svými názory, 

i když se setkával s nepochopením i odsuzováním. Opakovaně veřejně obhajoval poezii lorda 

Byrona, zavrhoval adoraci fiktivních národních symbolů, odsuzoval romány nevhodně 

kombinující fikci se skutečnými historickými fakty. Nakonec ale Lockhart sám dal Skotsku 

dva nové národní hrdiny, k nimž Skoti dodnes vzhlížejí – Roberta Burnse a Waltera Scotta. I 

když paradoxně právě svou usilovnou snahou obhájit své slavné kolegy před zlými jazyky, 

přišel Lockhart o možnost ochránit před nimi sám sebe. 
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Závěr 

Diplomová práce Hidalgo aneb Životopis Johna Gibsona Lockharta nám přiblížila život a 

osobnost kdysi slavného, významného britského literárního kritika a životopisce, jehož jméno 

je dnes pozapomenuté. Ukázalo se, že ambivalentní emoce Lockhart vyvolával už u svých 

současníků, tam tedy sahají kořeny jeho následné nepopularity. Lockhart byl složitou 

osobností, kterou ne všichni přijali, ale přece se našli i takoví, kteří si jej cenili nadevše, 

například Walter Scott. Napsání právě Scottova životopisu Lockhartovi dalo nejen 

mezinárodní věhlas, ale i lepší reputaci, která ho však nepřežila. Po odhalení nepravd, jež 

Lockhart napsal ve svých životopisech Roberta Burnse a Waltera Scotta, jej opět uvrhly do 

nelichotivého světla, v němž je dodnes, přestože právě díky Lockhartovým životopisům se 

stal Burns symbolem skotského národního hnutí a Scott si udržel své postavení vůdce tohoto 

hnutí. Sám Lockhart nebyl nacionálně smýšlející, ale Skotsko jako téma se v jeho dílech 

objevuje znovu a znovu v různých podobách, takže diplomová práce poskytla alternativní 

pohled na skotské národní hnutí z perspektivy jeho odpůrce, který však byl v centru jeho hnutí 

v užším i širším smyslu slova. Práce ukazuje posun skotského národního smýšlení, které 

probíhalo právě za Lockhartova života, jednalo se o posun od jakobitsví militantního 

k jakobitství spolkovému, přičemž Lockhart sám nebyl jakobitou ani v jedné podobě, čímž se 

vymykal z okruhu přátel Waltera Scotta, jenž jabitství reformoval. Lockhart se zapojil do 

národního hnutí odlišně, jak práce ukazuje, významněji nežli sám tušil. Odhalilo se, že právě 

Lockhartovy životopisy Burnse a Scotta, které se těšily velké čtenářské oblibě, ovlivnily 

smýšlení lidí a diskurz ve veřejném prostoru neméně než národní manifestace a obnovený 

skotský kroj. 

Kromě Skotska je věnována pozornost i regionu na území dnešního Nizozemí, o němž 

Lockhart napsal krátký cestopis. I přes svou stručnost prozrazuje něco málo o pisateli i o 

prostředí, jehož se týká. Poznali jsme tak Lockharta nově jako mladého pozorovatele, který 

má poprvé v životě možnost poznat cizí zemi a své dojmy se snaží předat i čtenářům.  

Potvrdilo se, že Lockhart byl výjimečnou osobností po všech stránkách a stejně tak 

jeho rodina se v řadě aspektů vymyká zažitým představám o gregoriánské a viktoriánské 

rodině. Vztahy v Lockhartově rodině byly velmi blízké, zejména pak jeho touha po potomcích 

a láska k dětem i domácím mazlíčkům se vymykala natolik, že přitáhla pozornost i jeho 

současníků. Být „doma“ bylo pro Scotty a Lockharty velmi důležité, neradi viděli děti 

odcházet, byť kvůli studiu, mimo domov, snažili se je vzdělávat doma či v blízkosti domova 

až do dospělosti. V této rodině byla výrazně oslabena role otce ve prospěch jiných členů 
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rodiny, velký podíl na rozhodování měly ženy, které dosáhly prakticky rovnocenného 

postavení s mužem, jemuž se však dobrovolně podrobily. Rodina byla výjimečná také 

z hlediska náboženství, protože členové rodiny měli odlišné vyznání (část byla 

presbyteriánská, část episkopální, část katolická a Lockhart přestal de facto věřit vůbec). 

Tato práce také přiblížila nepříliš známé osudy členů Scottova literárního kroužku a 

vztahy mezi nimi, zejména pak vztahy mezi Walterem Scottem, Jamesem Hoggem a 

Lockhartem, kteří byli blízkými přáteli. Nejen z Lockhartova životního příběhu jsme se 

dozvěděli o sporech mezi jednotlivými literárními okruhy, o literárním provozu a jeho 

působení ve veřejném prostoru, v němž hrála hlavní roli nejen politická rivalita mezi stranou 

toryů a whigů, ale i osobní vztahy a spory jednotlivých žurnalistů. Díky tomu, že Lockhart 

zaujímal přední postavení ve dvou vlivných časopisech, dozvěděli jsme se o základech 

dobové literární kritiky a i žurnalistiky všeobecně, jak odlišně fungovala redakce a že i ženy 

v ní mohly dosáhnout dobrého postavení a udržet si ho.  

Práce jako celek je sondou do života v první polovině devatenáctého století v Británii. 

Očima jednoho muže z tehdejší vyšší střední vrstvy jsme prozkoumali nejen jeho osobnost, 

život, ale také prostředí, rodinné, společenské i profesní.  
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