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VĚNOVÁNÍ

S úctou a vděčností věnuji
všem sestrám a ošetřovatelkám,
mladým i starým, specialistkám i dobrovolnicím,
které nesou, vědomě či nevědomě,
v lampě svého srdce světlo do temnot člověka.

Zvláště věnuji osobně památce své tety
s. Klemencie Františky Krajčové
i všem ostatním sestrám, od nichž jsem se učila
nebo s nimiž jsem měla čest pracovat.
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PODĚKOVÁNÍ MALÍŘKY NELY, zároveň zdravotní sestry,
MAMINCE, zdravotní sestře

Děkuji mamince,
drahému člověku,
který mi dal život, lásku, inspiraci i nutnou dávku kuráže
a kterému bylo dáno se mnou být jen omezenou dobu
a na kterého stále myslím.
Je stále se mnou,
v mém srdci.
Tahle knížka je i pro Tebe, maminko.



Snad jsou to andělé s kousíčkem jitřního těla.
Ruce jak Kristovy.
Propálené jódem a rozdáváním…

Milosrdní, P. Jan Vícha, básník

Všechny zdravotní sestry mají jeden úkol:
Léčení lidského strachu.(…)
V tom je čest a sláva jejich povolání.

Miroslav Horníček
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SLOVO NA CESTU OD ZDRAVOTNÍ SESTRY
Helena Šmakalová

Vážené kolegyně a kolegové,
měla jsem Štěstí, že v ten rok, kdy jsem nastupovala do praxe jako sestřička 
s čerstvým diplomem a s odznakem „Sloužím zdraví lidu“, byla poprvé mož-
nost nastoupit jako absolventka na operační sály. Do té doby se na operační 
sály vybíraly šikovné sestřičky s praxí na chirurgickém oddělení…
Měla jsem Štěstí na zkušené a kamarádské sestry – kolegyně (zvlášť na jednu 
dodnes moc ráda vzpomínám), které mi ochotně předávaly své dovednosti, 
znalosti a um instrumentářek. Do té doby pro mě sice vysněné, ale zcela nové 
odbornosti sestry, na kterou škola nepřipravovala…
Měla jsem Štěstí na svoji první vrchní sestru. Zkušenou a spravedlivou…
Měla jsem Štěstí na řadu vynikajících lékařů - učitelů, kteří kreslili, vysvětlo-
vali a názorně předváděli operační postupy. Během operačního výkonu jsme 
vždy tvořili jeden tým – lékaři, sestry, sanitáři i uklízečky. S vědomím toho, že 
každý v týmu má svou nezastupitelnou roli…
Měla jsem Štěstí, že s postupem let a nasbíraných zkušeností, byť jsem se stala 
vrchní sestrou, jsem zůstala ve svém oboru…
Mám to Štěstí, že již čtyřicet let vykonávám práci, kterou jsem si jako dítě 
vysnila.
Být sestrou je práce náročná psychicky i fyzicky. Být dobrou sestrou znamená 
vložit do práce i kus sebe, svého srdce, svého volného času a sebezapření. Je 
to o umění naslouchat druhému, o projevu lidské sounáležitosti, o empatii, 
o vlídnosti slova, o úsměvu, o sdílení i o mlčení, o lidském dotyku, o pohla-
zení…
Přeji vám všechna moje Štěstí.
Přeji vám, abyste i vy ve své profesi našli ono poslání, kterým práce setry be-
zesporu je. Abyste se stali „Dámou s lampou“, která přináší světlo nemocným 
a potřebným. Abyste i vy zažívali okamžiky naplnění z práce, pocity souná-
ležitosti a kolegiality v pracovních kolektivech a abyste dokázali čerpat sílu 
a energii i pro sebe ve věcech, které vás takto nabíjejí.

Vaše kolegyně



SLOVO NA CESTU OD LÉKAŘE
Petr Závodný

Milé a vážené sestry, 
srdečně vás zdravím. Rád se s vámi, strážkyněmi odkazu a pokračovatelkami 
v díle Florence Nightingalové, podělím o několik myšlenek na tuto mimořád-
nou ženu. 
Šlechtična z Londýnského East-Endu Nightingalová se narodila v italské Flo-
rencii, odkud si přinesla i křestní jméno Florence (z Flor(i)a – Květena). V r. 
2013 jsme 12. května sla- vili 200 let od této události ustanovením Mezinárod-
ního Dne zdravotních sester a porodních asistentek. Je právem považována za 
průkopnici moderního ošetřovatelství, pomohla snížit významně úmrtnost  
v nemocnicích řady zemí zaváděním hygienických opatření a založila v Lon-
dýně první zdravotnickou školu pro dívky. Zasvětila svůj život péči o raněné  
v Krymské válce (1853-1856). Získala se spolusestrami označení „Dámy s lam-
pou“, jako odkaz na biblické podobenství o deseti pannách, v němž je lampou 
míněna pravda a olejem do ní dobro. Aktivita těchto žen stojí mimo jiné na 
počátku snah, jež vedly roku 1864 k založení mezinárodního Červeného kříže. 
Osobně lituji, že v době, kdy jsem působil jako lékař a učitel na Gynekologic-
ko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Olomouc i na Střední zdravotnic-
ké škole v Olomouci, jsem historii a odkaz této ženy ještě neznal.
Díky své křesťanské výchově, jsem ctil dar života od zplození po přirozenou 
smrt (bez provádění interrupcí a eutanazie), absolvoval jsem vědecké stáže  
v pěti zemích Evropy a věnoval se operativě, diagnostice a léčbě neplodnosti. 
Posléze jsem vystudoval teologickou fakultu a sloužil 19 let jako trvalý jáhen. 
Děkuji Ti, Pane, i své rodině! 
Mé velké poděkování patří i každé z vás, sestřičky. Za 41 let mé služby ve 
zdravotnictví jste pro mě byly věrnými a ochotnými spolupracovnicemi, na 
které jsem se mohl vždy spolehnout. Cením si vašeho času, který jste věnova-
ly a věnujete pacientům, a každého vašeho povzbudivého slova nemocným. 
Pamatuji na vás v modlitbě a vyprošuji, ať vaše lampy hoří!
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Úvod

V dětství jsem netoužila stát se sestřičkou. Z chronicky nemocného dítěte, kni-
homola měla být jednou knihovnice nebo učitelka češtiny a historie. Ale… V ne-
celých třinácti letech jsem poprvé, a ne naposled strávila prázdniny u tety. Sestra 
Klemencie byla malá velká žena, rázná temperamentní Valaška, od svých čtrnácti 
let v klášteře – opavská františkánka. A také byla celou svou bytostí zdravotní sest-
rou. Získala vzdělání ve velmi kvalitní ošetřovatelské škole opavských sester a stále 
se vzdělávala. Než řádové sestry musely opustit nemocnice, pracovala v nemoc-
nici i v laboratoři. Dál studovala, jak mohla, a třeba vymýšlela nové způsoby, jak 
ošetřovat úporné bércové vředy, a psala si o tom i s odbornými lékaři. Byla tehdy 
vrchní sestrou v Ústavu pro chronicky nemocné v Teplicích nad Metují, v památ-
kově chráněném zámečku, kde byla umístěna také stanice první pomoci pro měs-
tečko. V ústavu byli tělesně nemocní, ležáci po mrtvičkách, chronicky psychicky 
nemocní přesunutí sem z léčebny a mezitím staří lidé, dementní i zcela normální. 
Velký pel-mel. O obyvatele pečovaly řádové sestry i nějaké civilní ošetřovatelky. 
Pohybovala jsem se tady mezi kuchyňkou, síťovými lůžky, koupelnou (v ní jsem 
tehdy i spala na rozkládacím spartakiádním lehátku) a parkem. Myla jsem bažanty, 
mísy i nemocné, krmila je, v tom věku jsem v bílém plášti dělala sestřičku!, na-
učila se brát krev i držet umírajícího za ruku. Jednou jsem se ocitla na oddělení 
sama s náhle zemřelým a musela si poradit, neboť energická tetička řídila opravu 
kostela a mne nechala samotnou – no už je to promlčené. Ještě dnes slyším paní 
Aničku, chronicky psychicky nemocnou, která údajně v léčebně roky nepromluvi-
la a „u nás“ po několika týdnech stálé snahy o komunikaci mi konečně spiklenecky 
zašeptala: „Vše jsem sežrala, sestři.“ Dámy prominou, ale bylo to tak a příští rok už 
Anička se sestrami nemotorně tančila.
 A já se in�kovala bílou infekcí medicíny, ba co víc zamilovala jsem se! Byla to 
první láska a vydržela celý život. Tedy zatím. Zamilovala jsem se do psychiatrie 
a psychicky nemocných, těch nejchudších a nejzranitelnějších z chudých. Nejraději 
bych byla sestrou na psychiatrii, ale na „zdravku“ by mě nepustili pro zdravotní 
stav a krom toho, přiznávám se, jsem byla na sestru manuálně nešikovná. Obva-
zová technika byl horor. Tak tedy lékařka psychiatr. Byla bych ale i uklízečkou na 
psychiatrii, kdyby to jinak nešlo. Dobře si pamatuji na večer, kdy táta přijel spravit 
vodovod v poustevně u kostela. Seděli jsme před spaním na lehátkách v koupelně 
pod rokokově zdobeným stropem, který k zármutku památkářů vlhkem opadá-
val. Poněkud absurdní prostředí. Táta byl zděšen z  toho, co dělám, a nabídl, že 
mne hned odveze, chci-li. „Oh nein, nein! Tohle je ono!, to chci.“ Dobře chápu, co 
v nemocnici v Kaiserswerthu Florence mínila slovy „To je život“. Za několik dní 
řekl otec tetě, že ON (Bůh), budiž požehnán, se mne dotkl, tedy pokud existuje. 
A toto že je na trvalo, ne něco pubertálního. Můj otec byl židovský agnostik tj. 
nevěděl, zda Bůh existuje, ale pokud by existoval, tak by to byl jedině jediný Hospo-
din. Neměla jsem vize, ale povolání přichází různě a mnohdy mnohem a mnohem 
nenápadněji. Na lékařské fakultě v Olomouci jsem se jako studentka přihlásila na 
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psychiatrickou kliniku a trávila na ní podstatnou část studia. Nikdy jsem své volby 
nelitovala a nebyla s ní nespokojená. Nikdy, ani když to bylo těžké, a to také někdy 
bylo. Bolelo to, když jsem odcházela z psychiatrie do služby v církvi, byť jsem s ní 
stále ve spojení. 
Během svého studia i práce jsem se setkala s mnoha sestrami, které mi byly vzo-
rem, od nichž jsem se učila a naučila mnoho nebo s nimiž jsem ráda spolupraco-
vala. V hodnocení jsem mívala napsáno, že mám u sester neformální autoritu – asi 
také proto, že jsem k nim měla úctu a brala je jako rovnocenné spolupracovnice. 
Vždy jsem chtěla znát mínění sestry a vážila jsem si ho, vždyť sestra má k nemoc-
nému nejblíže. Vzpomínám zvlášť na sestru a laborantku Milušku Hýžovou na kli-
nice v Olomouci, na sestry v Psychiatrické léčebně v Kroměříži Vlastu Bělákovou, 
staniční Jožku a ostatní sestry na oddělení 17 A i jinde, pak na sestry na ambulanci 
v Havlíčkově Brodě a v Ostravě-Vítkovicích. Nelze je všechny jmenovat. Některé 
byly rozené sestry s talentem rukou a srdce, některé byly i psychiatrické sestry jaksi 
od Pána Boha. Ano, i na to je talent. Byly i podprůměrné, vyhořelé a ty, pro které 
to vždy byla jen práce. Ale pamatuji si zvlášť ty dobré. Měla jsem na ně velké štěstí 
a na dobrý kolektiv. 
Povolání sestry je skutečné vlastní povolání, není jen zaměstnání a stupínek pod lé-
kařem. Je to povolání vznešené a těžké. Pro věřící ještě platí, že každý stav, skupina 
v církvi má svou vlastní spiritualitu, službu a cestu – i zdravotní sestra. V každém 
opravdovém povolání je podle mého třeba mít STEAPS. Co to je? S = sciencia, 
věda, tedy znalosti, T = techné, technické dovednosti, zručnosti i komunikační, E 
= experiencia, tedy zkušenost, A = ars, umění, neboť stále je medicína umění a bez 
nadání, daru třeba k určitému oboru, to nejde, P = persona, osobnost, sestra léčí 
i svou osobností, a poslední důležité S = Spiritus, tedy Duch svatý, Dárce života, pro 
nevěřící ono něco navíc, inspirace. Hrdinka mé knížky měla mimořádné povolání 
a její STEAPS bylo mimořádné.
S postavou Florence Nightingalové (dál použiji občas i jen zkratku FN) jsem se 
poprvé setkala u tety, znala ale jen pár základních věcí. Při studiu to bylo také mi-
nimum, až později jsem si vyhledala víc. Před více lety jsem se na Slovensku setkala 
s jednou řádovou sestrou, která dříve pracovala v cizině. Nevím, jak došlo v rozho-
voru na FN, ale došlo, a sestra mi rozzářeně líčila, jak se setkala s její osobou v jižní 
Africe a jak ji oslovil její úžasný příběh. A vraj škoda, že není u nás napísán. Je to 
opravdu úžasný příběh, po mnoha stránkách. Proto se chci s ním podělit se sest-
rami i s těmi, kdo se na povolání sestry připravují nebo o něm uvažují. Stále platí, 
že exempla trahunt, příklady táhnou. „Morální výchova medika a mladého lékaře 
musí být už od počátku vedena příkladem, který je mravně pozitivní (i když vy-
chovávají i příklady negativní).“ (prof. Koutecký) To platí stejně pro sestru! A nemá 
být zakladatelka vzorem? 
Nepsala jsem vědeckou práci ani román. Je to prostě vyprávění příběhu o životě 
a díle mimořádné ženy. A pomůže-li některé sestře či budoucí sestře zapálit nebo 
znovuzapálit její lampu, pak to stálo za to. A doufám, že to může být zajímavé čtení 
i pro jiné, třeba fanoušky seriálových sestřiček.
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Pozadí příběhu 

Florence Nightingalová se narodila 12. května 1820 ve Florencii v Itálii a ze-
mřela 13. srpna 1910 v Londýně. Byla Angličanka (dnes se někdy píše v rám-
ci politické korektnosti bílá Britka) a krom období krymské války a cest po 
Evropě žila v Anglii. Florence patřila cele k devatenáctému století, k vikto-
riánské době; až poslední roky svého dlouhého života prožila ve dvacátém 
století. Ovšem někteří historici počítají devatenácté století jako smysluplný 
celek až do Velké války, tedy do první světové války. Měla sedmnáct let, když 
se Viktorie stala panovnicí, a  osmdesát jedna let, když královna zemřela. 
Byla tedy „její“ královnou a královna ji zase od krymské války podporovala.
Devatenácté století charakterizuje průmyslová revoluce, hospodářský roz-
voj, nové technologie, demogra�cký nárůst, urbanizace, migrace. Je to 
století páry a  železnice, která je přímo jeho symbolem. Když se Florence 
narodila, technický pokrok se rozbíhal, ale měl záhy nabrat ostré tempo. 
Měla pět let, když v Anglii byla postavena první železnice; země byla velmi 
rychle protkána tratěmi a vlak s parní lokomotivou se stal běžným prostřed-
kem dopravy. Parní stroj a později i elektřina umožnily rozmach průmyslu, 
v němž Británie vedla; stala se „dílnou světa“ i obchodním centrem světa. 
Rozvíjely se doly, hutě, textilní průmysl, v druhé polovině století chemický 
průmysl atd. Spojené království se stalo první světovou velmocí a Londýn 
téměř hlavním městem světa; městem, v němž byla v  r. 1851 uspořádána 
světová výstava, v r. 1858 vybudována vynikající funkční kanalizace, měs-
tem s veřejným plynovým a od r. 1882 i elektrickým osvětlením. Florence 
cestovala kočárem, drožkou i vlakem a parníkem a viděla na obloze vzdu-
cholodi. Dožila se objevu rentgenu, dynamitu, ke konci století rádia, ale 
v polovině století také šicího stroje a ke konci století rozšíření psacího stroje. 
Sama psala rukou nebo diktovala.
 Další rys její doby je mnohem víc propojený svět než dříve. Pošta už fun-
govala spolehlivě a od poloviny století tu byl i telegraf. K tomu připočtěme 
fotogra�i a její rychlé rozšíření od poloviny století. Proto máme její obrazy 
i  fotogra�e. Inovace ve výrobě papíru a  tisku vedla k  rozšíření a zlevnění 
knih a  novin a  k  rozšíření veřejných knihoven. Od poloviny století nové 
rotační stroje umožnovaly chrlit noviny ve velkém – a tisk život FN velmi 
podstatně ovlivnil.
Industrializace vedla k urbanizaci, přesunu množství lidí do měst, kde vzni-
kala masa dělnictva a s tím i slumy na předměstí a bída materiální i morál-
ní. Pracovní doba byla na začátku století omezena „jen“ na dvanáct hodin 
denně, i když ani to se nedodržovalo. Až v r. 1847 byla zákonem určena ma-
ximální pracovní doba všech, dospělých i dětí, na deset hodin denně, samo-
zřejmě se pracovalo šest dní v týdnu. Vznikal lumpenproletariát, ale také je 
to století zrodu socialismu, marxismu a různých sociálních utopií a v druhé 
polovině století i organizací dělnictva. Florence patřila ovšem k privilego-



vané vrstvě obyvatelstva. Nebyla ale necitlivá k chudobě, bídě, k sociálním 
otázkám. A tehdy to nebyla nějaká malebná chudoba, ale opravdu bída s ne-
dostatkem základního, špinavá bída, jakou si možná trochu představíme při 
četbě děl Charlese Dickense, mimochodem to byl také jejího přítel a spo-
lupracovník. V  tomto století nastal demogra�cký růst zapříčiněný hlavně 
hygienou a  částečně i  zlepšenou výživou. Krom vnitřní migrace do měst 
byla velká emigrace za „lepším novým životem“. I z „bohaté“ Británie (nejen 
z chudé Itálie a jihu a východu Evropy) emigrovalo celkem patnáct milionů 
lidí do USA a Kanady, ale i do Austrálie, Nového Zélandu a kolonií. Přesto 
se od r. 1851 do r. 1901 zvětšil počet obyvatel Británie dvakrát na třicet 
milionů obyvatel. Je nutno říci, že se to netýkalo Irska, kde proběhl v letech 
1845–1849 velký hladomor, zapříčiněný neúrodou brambor. Zemřel jeden 
nebo jeden a  půl milionu lidí a  dva miliony se zachránily emigrací. Jeho 
důsledky přetrvávají vlastně politicky dodnes. Byla to ostuda britské vlády 
a někteří historici to považují přímo za genocidu vzpurných Irů. Není divu. 
Vláda nejbohatší země světa nejen doopravdy nepomohla, ale blokovala 
i snahy o pomoc z jiných zemí jako vměšování do vnitřních záležitostí. Tu-
recký sultán propašoval do Irska tři lodě s potravinami. A královna Vikto-
rie? Darovala „mateřsky“ dva! tisíce liber a zabránila sultánovi darovat deset 
tisíc. Jak na to asi pohlížela Florence? Nevím to. V době irského hladomoru 
jí bylo pětadvacet až devětadvacet let a dosud nemohla začít svou službu, ale 
o chudé se stále zajímala. 
Devatenácté století charakterizuje také rozvoj vědy. Vědy založené na mo-
derních principech, jako jsou přesná fakta, objektivní pozorování, statisti-
ka (kterou milovala) a experiment. Florence vědě věřila. Byla mladá dívka, 
když Darwin vydal svou knihu O původu druhů, která rozvířila diskuse i ve 
společnosti, a tak ji jistě znala a přemýšlela o ní. Také v medicíně nastaly vel-
ké změny. Zavedení antisepse u operací, rozšiřující se od sedmdesátých let 
– tedy za služby FN v Krymské válce ještě ne; od poloviny století zavedení 
anestezie, která umožnila rozvoj chirurgických oborů; anestezie u porodu 
(i královna Viktorie při porodu syna r. 1853 použila chloroform). Hygiena 
a antisepce u porodu snížila vysokou úmrtnost novorodiček. V r. 1885 Pas-
teur provedl první očkování proti vzteklině a rozvíjely se zcela nové obory 
jako mikrobiologie. Velmi se zlepšila hygiena a medicína se zcela proměnila 
ve vědu. Vznik moderního ošetřovatelství byl nedílnou součástí tohoto po-
hybu.
Toto století je také věkem kolonií, bílého muže a dominance Evropy. Britá-
nie byla koloniální mocnost s mnoha koloniemi hlavně v Africe a Asii; od r. 
1858 byla ustanovena Britská Indie a královna se stala indickou císařovnou. 
Z kolonií plynulo do centra ohromné bohatství a umožňovalo tak pokrok. 
Británie byla světová velmoc. S koloniemi si spojujeme obvykle i otrokář-
ství. Florence měla čtrnáct let, když byl v  britském impériu obchod s  ot-
roky zakázán. Vzhledem k  tomu, že její dědeček byl aktivní abolicionista 
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- odpůrce otrokářství, bylo to pro ni jistě důležité. Do kolonií odcházelo 
mnoho mladých mužů, kteří tam učinili kariéru v armádě či státní správě 
anebo zemřeli. S kolonialismem se pojila ideologie bílého muže, který přes 
všechny potíže a  odpor nese břímě civilizace a  pokrok méně rozvinutým 
národům. Tento názor se odráží také v známé básni „Břímě bílého muže“, 
kterou napsal R. Kipling, autora Knihy džunglí, ale až v r. 1899. Dnes na-
opak převažuje názor, že kolonizace přinesla mnohem víc zlého a jen něco 
málo dobrého a že (z)ničila původní kulturu a tradice. Je to zase jednostran-
ný názor. Přinesla železnici, správu, vzdělání, zdravotní péči, atd. a ničila 
i takové tradice jako upalování vdov v Indii či zabíjení albínů v Africe pro 
výrobu amuletů. Nic není černobílé. V každém případě Florence vyrůstala 
a žila v atmosféře úkolu bílých nést civilizaci a pokrok. 
Británie nezažila v této době válku přímo na své půdě a od napoleonských 
válek nebyla ohrožena. Války vedla mimo vlastní zemi, např. opiové války 
v Číně, boje o ovládnutí Indie či v druhé polovině 19. století zulsko-búrské 
války v jižní Africe. Jediná válka, kterou vedla v Evropě, byla právě krymská 
válka 1853–1856,v  níž Florence rozvinula svou službu. Británie byla také 
spolu s Ruskem jedinou evropskou zemí, které se vyhnulo tzv. Jaro národů – 
revoluce a občanské války r. 1848. Jistě ale Florence s rodinou tyto události 
sledovala a prožívala, hlavně asi sjednocování jejich milované Itálie.
Během jejího života probíhal také boj za práva žen: na vzdělání, zaměstnání, 
vlastní výdělek, možnost volit atd. Toto hnutí Florence podporovala, ovšem 
ne bezpodmínečně, viz dále. Volebního práva žen se nedožila, v Británii pla-
tilo omezeně od r. 1918 a plně až od r. 1928. V mnoha zemích bylo už dříve, 
u nás od r. 1919, ale třeba ve Švýcarsku až od r. 1971. V její době žena sňat-
kem vlastně přecházela do jakéhosi téměř „vlastnictví“ manžela. V manžel-
ství neexistovalo znásilnění, muž prostě uplatnil svá práva. Mimochodem 
v „cudné“ viktoriánské společnosti byla prostituce legální od 12 let!, teprve 
později po delším boji od 16 let. I to ukazuje na postoj k ženám. Bez svolení 
manžela nemohla žena být zaměstnána a nemohla sama svobodně zacházet 
se svým výdělkem ani se svým majetkem, plat muže a ženy byl automaticky 
jiný. Teprve v r. 1870 si mohla žena nechat svou mzdu a od r. 1882 byla svo-
bodná v zacházení s vlastním majetkem a nepotřebovala povolení manžela. 
Vzdělání žen se také prosazovalo postupně a  velmi, velmi obtížně, vždyť 
i mnoho lékařů považovalo vyšší vzdělání žen za vysloveně škodlivé zdraví. 
Přesto v druhé polovině století už byly a působily první ženy lékařky. 
V Anglii byl do r. 1857 rozvod téměř nemožný. Jen velmi bohatí si ho mohli 
ve výjimečných případech �nančně dovolit. Od r. 1857 se stal rozvod spíš 
občanskou záležitostí a stal se �nančně dostupným i pro střední třídu. Pro 
nižší ovšem ne. Rozvod mohl být povolen jen z důvodů cizoložství, opuš-
tění, krutosti (ovšem je zaznamenán příklad, kdy bití se zlomeninou ne-
bral soudce jako důvod a napomenul ženu k větší trpělivosti). Rozvedená 
žena získala i plná práva. Je zajímavé, že ač poměr žen k mužům v obyvatel-



stvu byl 11:10, zůstala čtvrtina žen svobodná, a to hlavně ve střední třídě. 
V druhé polovině století svobodné ženy už pracovaly jako učitelky, vycho-
vatelky, písařky, úřednice, sociální pracovnice, novinářky, ošetřovatelky, ale 
i švadleny apod. U některých profesí byl svobodný stav, tzv. profesní celibát, 
podmínkou, např. právě u ošetřovatelek, a Florence to viděla jako správné, 
a také u učitelek. Ženy v těchto povoláních se často sdružovaly a žily pospo-
lu, nuceně či dobrovolně. Spolubydlení usnadňovalo praktický život. 
Změny se dotkly i náboženství. V celé Evropě se šířilo nevěrectví a materi-
alismus. Byla to speci�cká forma nevíry, protože byla často spojená s vírou 
a důvěrou v pokrok, ve vědu, ev. v sociální utopie. Dalo by se říci, že tato 
nevíra byla ještě optimistická a vlastně i  jaksi idealistická – věřící v  ideál 
dobra, pokroku lidstva. Samozřejmě to neplatilo o všech nevěřících. V An-
glii byla dominantní státní anglikánská církev, k níž tradičně patřila větší 
část obyvatelstva jako u  nás ke katolické církvi. Anglikánská církev měla 
různé názorové proudy, některé směřující více k protestantismu, jiné zase 
k liturgii a tzv. anglokatolicismu. Byly tu ale i jiné protestantské konfese, ze-
jména metodistická církev, vzniklá z hnutí probuzení v osmnáctém století, 
jejímiž zakladateli byli bratři Wesleyovi. Metodismus kladl důraz na důvěru 
v osobní spásu a na aktivitu. Z něj vzešla i Armáda spásy, jejíž pracovníci 
v uniformách a s hudbou dotvářeli kolorit větších měst. Důležitá byla počet-
ně nevelká Náboženská společnost přátel, kvakeři, stojící svým učením sice 
na okraji křesťanského spektra, ale velmi sociálně činná a  vlivná. Zvláště 
mezi vzdělanci bylo oblíbené unitářství, stojící vlastně už mimo křesťanství, 
neboť neuznává Trojjediného Boha ani božství Ježíše Krista. Mezi anglic-
ké unitáře patřili i významní vědci z dřívějška jako I. Newton a J. Prestley, 
objevitel kyslíku. Také otec Florence byl unitář. A samozřejmě pro mnohé 
vzdělané a bohatší bylo přitažlivé zednářství. Katolická církev byla margi-
nalizována, byla obecně považována za pověrečnou a ve vlastní Anglii byla 
záležitostí Irů, cizinců a u vlastních Angličanů jen menšiny. I když právě 
v  tomto století docházelo k význačným konverzím jako u sv. Newmanna. 
Zejména v high class byl také módou zájem o východní náboženství, pře-
devším z Indie, a o okultismus. Spiritismus byl módní v bohatých i nižších 
vrstvách. Po pravdě řečeno, už v 19. století to byl v Anglii dost velký nábo-
ženský mišmaš a  vzdělanější si vytvářeli vlastní odrůdy té které konfese, 
„to, čemu já věřím“. Není to tedy až postmoderní novinka. To vše Florence 
ovlivňovalo, jak uvidíme.
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1. Dětství aneb panství Nightingale 

Florence se narodila do bohaté rodiny. Otec William Edward (1794–1874) 
se původně nejmenoval Nightingale, ale Shore. Jméno Nightingale zdědil 
spolu s  majetkem po strýci své matky, bohatém podnikateli, který získal 
jmění jako majitel dolů. Dědictvím se stal William, který ani předtím nebyl 
chudý, bohatým pozemkovým vlastníkem a měl zajištěn stálý příjem 8 000 
liber ročně. Libra tehdy měla velkou hodnotu. Otec absolvoval Cambridge 
a  celý život si velmi cenil vzdělání. Oženil se v  dvaceti třech letech, jeho 
manželka byla o  šest let starší a manželství bylo opravdu šťastné. Své dvě 
dcery miloval, a dokonce je sám i vyučoval. V mládí se zajímal o politiku 
a měl liberálnější názory. V r. 1826 se stal vrchním šerifem v Hampshire. 
Nepředstavujme si ovšem šerifa z Ameriky s hvězdou a kolty! V Anglii byl 
šerif vykonavatelem pro soud hrabství a jeho pozice byla spíše administra-
tivní. V roce 1834 se pak pokusil vstoupit do vyšší politiky, kandidoval do 
parlamentu. Odmítl získávat volební hlasy úplatky, proto prohrál a  to mu 
politiku zcela znechutilo. Mluví to hodně o  jeho povaze. Byl unitář, a  to 
významný, ale s rodinou navštěvoval anglikánské bohoslužby a v této církvi 
se i oženil a byly pokřtěny děti. 
Maminka Frances (1788–1880), řečená Fanny, pocházela z elitní rodiny ob-
chodníků Smithových. Nevymykala se z obvyklých představ o dámě té doby. 
Florence ji milovala, ale v  mnohém si prostě nerozuměly. To je problém 
mnoha matek a  dcer. Dědeček William Smith (1746–1835) byl nezávislý 
politik, úspěšný zakladatel mezinárodní obchodní společnosti. Byl abolici-
onista – odpůrce otroctví a �lantrop, který se opravdově zajímal o sociální 
reformy a  o  zlepšení postavení chudých. Od něho zřejmě vnučky zdědily 
– „okoukaly“ sociální cítění. Významným blízkým členem rodiny byla ještě 
Mary Nightingalová, zvaná teta Mai (1798–1889), která byla pro Florence 
celoživotní spojenkyně a vždy ji podporovala. 
Manželé Nightingalovi byli bohatí, snobští a  trošku ztřeštění, jak někdy 
nezávislí bohatí bývají. Často dlouhou dobu cestovali po světě. Stejně jako 
mnozí jiní bohatí Angličané té i pozdější doby milovali Itálii, její památky 
a slunce. Karel Čapek v Knize apokryfů říká ústy bodrého italského faráře 
mladému Angličanovi: „Od té doby, co jste se vy, Angličané, odtrhli od svaté 
římské církve, je vás v Itálii habaděj. Chápu, signore. Musí se vám stýskat.“ 
(Apokryf Romeo a Julie). Jako novomanželé se vypravili na svatební cestu 
do Itálie, v jejich případě na prakticky skoro tři roky trvající líbánky. Během 
nich se v Neapoli r. 1819 narodila první dcera Frances Parthenope (1819–
1890). Jméno Frances dostala po matce a  druhé jméno je vlastně antický 
název Neapole, domácky se ji říkalo Parthe. Druhá dcera se narodila o rok 
později ve Florencii, a proto dostala jméno Florence, v té době už to bylo 
jméno málo časté, ale později se kvůli ní stalo opět oblíbeným. Florence je 
jinak česky Květa a Nightingale slavík. Tedy vlastně Květa Slavíková. Floren-
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ce byla domácky Flo. Další děti už nepřišly. Obě sestry prý měly mezi sebou 
složitý vztah. To uvidíme dále. Nicméně nebyl tak černobílý, jak se někdy 
líčí (zejména Gordon, Abbottová), a přes neshody a oboustranně ostré ja-
zýčky si uchovaly rodinnou sounáležitost. Členové rodiny, hlavně z matčiny 
linie, se dožili vysokého věku: dědeček 89 let, matka 92!, teta Mai 91 let, otec 
80 let a jen Parthe pouze 71 let. Florence měla tedy dobré genetické předpo-
klady k dlouhému životu a skutečně se dožila 90 let.
 Rodina, pokud nebyla v  cizině, trávila léto ve vnitrozemí Anglie v hrab-
ství Derbyshire, které se nachází přibližně uprostřed země. Jane Austenová 
umístila do Derbyshire děj několika svých románů jako Pýcha a předsudek 
a Jana Eyrová, které nám mohou pomoci představit si tehdejší atmosféru. 
Rodina tu vlastnila sídlo v Lea Hurst, postavené r. 1820. Je to krásný velký 
dům na okraji vesnice Hollloway s výhledem na nádherné údolí na okraji 
dnes národního parku Peak District, který je součástí světového dědictví. Po 
zakoupení Embley Park se Lea Hurst stal letním sídlem, jakousi rodinnou 
„chatou“ či spíše Castelgandolfo. V době, kdy tu pobývali, Nightingalovi se 
aktivně zapojovali do života místní komunity. Rodina tu byla šťastná. Flo-
rence kdysi napsala, že opustit Lea Hurst jí přímo lámalo srdce. Její matka 
žila zde až do své smrti. Lea Hurst dnes vlastní Royal Surgical Aid Society, 
společnost vzniklá v  r. 1862, která původně zajišťovala chudým potřebné 
zdravotní pomůcky a dnes podporuje rodiny pečující o  svého člena s de-
mencí. Dům, který společnost získala velkorysostí rodiny, je zařízen citlivě 
dobově jako vzpomínka na dobu FN a zároveň je to penzion s  luxusními 
apartmány pro bohaté staré lidi. (Na charitu je třeba vydělávat, že…). Mys-
lím, že by se to řešení Florence líbilo. 
V r. 1825 zakoupili rodiče druhé sídlo na jihu Anglie v hrabství Hampshire. 
Embley Park, jak se sídlo jmenovalo, měl mnohé výhody. Bylo v obci We-
llow asi 5 km od přímořského lázeňského městečka Bathu a ne daleko od 
historického města Romsey. Bylo odtud dobré spojení do Londýna a neda-
leko žily dvě matčiny provdané sestry, paní Nicholsonová a paní Bonham-
-Carterová. Sám Embley Park se stal hlavním domem rodiny. V Hampshire 
bylo podnebí a  zejména v  zimě mírnější, příjemnější než ve vnitrozemí. 
Embley Park byl velký čtvercový dům, k  němuž rodina nechala dostavět 
další křídlo a  dlouhé balkony. Můžeme si představit panství Nightingale 
tak trochu jako �lmové panství Downton. Když příchozí vešel z venku do 
prostorné vstupní haly, zaujal ho pohled na typické velké dubové schodiště 
z haly vzhůru a na zdech okolo visí lovecké trofeje s parožím. Hampshire 
byla proslavená lovecká oblast. Velký dům měl mnoho místností. Byla tu 
snad i tajná místnost? Ano byla, i když to nebyl zrovna starý úkryt pro ka-
tolické kněze z doby reformace, jak bývá v některých anglických panstvích 
a  hrává roli v  detektivkách. Z  knihovny se ale dalo projít do tajného po-
koje skrytými dveřmi maskovanými jako police na knihy. Smysl obyvatel 
pro humor prozrazovaly tituly knih skrývajících dveře jako Optické klamy 



nebo Historie dveří. Florence měla moc ráda tuto tajnou místnost, z níž se 
dalo jít do zahrady. K domu patřila rozsáhlá zahrada o 1 300 akrech s fon-
tánou, umělou jeskyní, různými lavičkami a kamennými zídkami a hlavně 
nádhernými libanonskými cedry. To vše v šťavnaté zeleni, dané anglickým 
podnebím. Ne nadarmo jsou Angličané milovníky zahrad. V  tomto krás-
ném prostředí tedy Florence vyrůstala. Embley Park patří dnes společnosti 
UCST, zabývající se církevním charitativním školstvím; původně provozo-
valo nezávislé školy pro dívky na podkladě křesťanských hodnot. Dnes jsou 
školy koedukované, ale stále nezávislé. I toto využití by se asi Florence líbilo. 
V domě je také kaple FN, vysvěcená biskupem anglikánské církve z Win-
chesteru v r. 1953. 
Florence dostala do života mnoho darů. Patřila do high class a  vyrůstala 
v komfortu panské třídy. Byla inteligentní, ale navíc dostala na tehdejší dobu 
pro ženu neobvykle dobré vzdělání, a  to i pro ženu vyšší třídy. Jako malé 
měly sestry vychovatelky, ale později už ne. Nechodily do žádné internátní 
školy ani neměly domácí učitele. Otec je vyučoval sám, učil je v knihovně 
– to byla jejich školní třída. Mimo základní učivo jim přizpůsoboval před-
měty a  látku individuálně podle jejich schopností. Tak Florence se krom 
anglického jazyka, literatury a  historie učila �lozo�i, matematiku, latinu, 
řečtinu i moderní jazyky. Byla vysloveně studijní typ. V dospělosti hovořila 
plynně německy, francouzsky, italsky a byla schopna číst Homéra a Platona 
v originále. Florence studovala ráda a byla opravdu nadaná na jazyky, ale 
překvapivě nejvíc milovala matematiku. Parthe nebyla tak studijně nada-
ná, tíhla víc k  literatuře a umění. Obě se samozřejmě asi trochu věnovaly 
i hudbě, to patřilo k výchově dívky z dobré rodiny, ale o tom moc nevíme. 
Jistě se ale učily malovat. Florence malovala pěkně, ale opravdu nadaná byla 
Parthe, jejíž díla se zachovala. Samozřejmě se neučily nic praktického. Žád-
né vaření atd., leda tak pro dámu vhodné vyšívání. Je zachován obraz sester, 
který v mládí namalovala Parthe, na němž Florence vyšívá. Ale jak Florence 
přiznala, neuměla si ani sama učesat vlasy. Vždyť na to a na vše praktické 
tu bylo služebnictvo! Hmm a tahle princeznička bude jednou ošetřovatelka 
ve válečné špíně… Bůh má smysl pro humor. Další plus byla harmonická 
rodina. Rodiče se celý život milovali. Navíc udržovali bohaté vztahy s širší 
rodinou a  na panství jezdili často různí bratránkové a  sestřenky z  široké 
rodiny, takže sestry neměly nedostatek společnosti vrstevníků. Představuji 
si bandu panských dětí, honících se po Embley parku a okolí třeba v patách 
se psy. Florence si uchovávala do smrti album s fotogra�emi a kresbami celé 
rodiny jako vzpomínku na dětství. Takové dětství je zdrojem síly a sebevě-
domí pro celý život. 
Flo bývala údajně častěji nemocná a ráda si jako malá hrála na nebo pečova-
la o nemocná zvířata. Ale to dělalo a dělá mnoho holčiček. Rodina, v mno-
hém pokroková, byla konzervativní co do role ženy z  její vrstvy. Dáma se 
měla vdát, dobře vdát a rozhodně ne být samostatná a mít nějaké povolání. 
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To se hodilo jen pro chudinky ženy z nižších vrstev. A tak děvčátka z těchto 
rodin snila o budoucím princi, svatbě atd., ne o tom, že budou tím či oním. 
Otázka: Čím budeš, až budeš velká? ,kterou pokládáme dětem, byla v tomto 
prostředí vlastně divná, nepatřičná. Vzdělání dámy sloužilo hlavně k jejímu 
osobnímu rozvoji, náplni času a společenské konverzace. Zvláště matka si 
neuměla představit štěstí svých dcer jinak než v dobrém manželství, nejlé-
pe v takovém, jaké měla ona. Obě sestry v dospívání prošly společenským 
rituálem dívek z vysoké vrstvy – uvedením do společnosti, kdy byly na slav-
nostním plese jako tzv. debutantky o�ciálně představeny královně. K tomu-
to účelu zabraly půlku patra hotelu Carlton v Londýně. Byl to o�ciální závěr 
dětství a úvod do další etapy života – mládí a přípravy na manželství jako na 
pravé a jediné povolání dámy.
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2. Mládí aneb slečna Flo 

Flo byla na tehdejší dobu vyšší postavy, štíhlá, nebyla veliká krasavice, ale 
měla šarm. Byla inteligentní, vzdělaná, (pro mnohé až moc!), psala chytré 
dopisy, ale její pronikavá inteligence byla i dost kousavá. To jí zůstalo po celý 
život nebo aspoň po většinu života. Parthe byla jiná a odpovídala lépe před-
stavě dámy svých kruhů. Flo uměla být sice ironická a až sžíravě kritická, 
ale byla také introspektivní a sebekritická. Hodně četla. Hltala vědomosti. 
Z  celé rodiny se také v  mládí nejvíc zabývala sociálními i  náboženskými 
a duchovními otázkami. 
Už v  mládí musela být velmi zajímavou osobností. Svědčí o  tom i  násle-
dující historie. V  r. 1838 vyvezl tatínek celou rodinu na turné do Evropy, 
dcery měly tehdy devatenáct a osmnáct let. V Paříži se otec seznámil s M. 
Elizabeth Clarkeovou zvanou Clarkey (1793–1883), britskou spisovatelkou, 
skutečně velmi svéráznou ženou, která po desítky let vedla salon – intelek-
tuální centrum. Byla zastánkyně práv žen, ale nemilovala, ba přímo nesná-
šela ženskou společnost, nudila ji. Do jejího salonu tedy ženy nechodily, jen 
se tam o nich diskutovalo. Jen několik málo zajímavých žen mělo vyjímku 
jako spisovatelky Elizabeth Gaskellová a George Eliot (Mary Evansová) či 
lady Augusta Stanleyová, dvorní dáma královny Viktorie. Mezi „vyvolené“ 
se kupodivu dostala i Florence, a to i přes věkový rozdíl dvaceti sedmi let! 
Čím kritickou Clarkey zaujala tak mladá dívka bez literární kariéry? Tušila 
v ní snad velkou budoucnost? Clarkey potvrdila Florence, že ženy se mohou 
vyrovnat mužům, i když je to těžké. Tuto myšlenku její matka považovala 
za nesmyslnou. Flo a Clarkey zůstaly přítelkyněmi po celý život. Clarkey se 
až ve svých padesáti čyřech letech provdala za orientalistu Julia Mohla. Oba 
manželé pak Florence pomáhali zejména při její cestě na Krym.
Mládí bylo v společenské vrstvě Florence příprava na budoucí manželství, 
hledání ženicha. Nebylo pochyb, že slečna Florence byla výborná partie. 
Jenže místo A co svatba, princi? Mohlo znít A co svatba, Florence? Florence 
se odmítala provdat. A přitom jí nápadníci nechyběli. Víme dokonce o čty-
řech opravdu vážných uchazečích o  její ruku. V r. 1844 ji požádal o ruku 
její bratranec Henry Nicholson a byl odmítnut. Druhý její nápadník, básník 
Moncton Milnes, se ji dvořil po sedm dlouhých let. Této známosti velmi 
přáli rodiče. Zdálo se jim, že se k sobě hodí. Florence přiznala, že ji vyho-
voval povahou, jeho žádost o  ruku v  r. 1847 ale nepřijala, jen si vyžádala 
delší dobu na rozmyšlenou. V r. 1849, tedy po devíti letech dvoření, ho pak 
de�nitivně odmítla. To už bylo opravdu moc a není divu, že Milnes nezůstal 
jejím přítelem. Ani pro ni to nebylo lehké, protože se cítila k němu opravdu 
přitahována. Nicméně napsala, „…moje morální, aktivní povaha se doža-
dovala uspokojení, které mi on nemohl nabídnout,“ a její povolání zvítězilo. 
A  přesto jednoho nápadníka Florence přivedla do rodiny. O  její ruku se 
ucházel i  sir Harry Verney a  byl odmítnut. Nabídla mu místo sebe svou 



sestru jako pro něho mnohem vhodnější. To musela být opravdu zajímavá 
situace. Sir Verney dlouho překonával zklamání a pak se skutečně začal dvo-
řit Parthenope a nakonec z toho v r. 1858 byla svatba. 
Dnes se uvažuje i  o  tom, že Florence byla lesbička. Jako důvod pro tuto 
domněnku se udává hluboké romantické přátelství se sestřenicí Marianne, 
sestrou nápadníka Henryho. O Marianně jednou napsala, že nebyla „žádná 
jiná osoba, jako byla ona, kterou by tak vášnivě milovala.“ To zní samo-
zřejmě podezřele. Jenže taková silná romantická a něžná přátelství, až ho-
moerotická, byla tehdy dost obvyklá mezi dívkami i ženami, aniž šlo vždy 
o jinou sexuální orientaci, a přítelkyně se provdaly a měly dobrá manželství. 
Richard Gordon, proti FN viditelně zaujatý, považoval za důkaz její homo-
sexuality i to, že jako stará dáma hladila po vlasech mladé studentky, které 
k ní přicházely. To je prostě trapné. Kdejaká babička a tetička by se tak stala 
homosexuální – já také. Ale kdo chce hledat, vždy si něco najde. Nemůžeme 
samozřejmě vyloučit, že Florence byla homosexuálně orientovaná. I kdyby 
tomu tak bylo, nevíme o žádném partnerství. Během celého dlouhého živo-
ta jednala Florence s mnoha muži a ženami v různých postaveních a s mno-
hými spolupracovala a přátelila se. Nikdy ale nevznikly pochyby o čistotě 
těchto jejích vztahů a o jejím panenství.
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3. Životní povolání aneb Bůh promluvil 

Co tedy bylo skutečnou příčinou jejího svobodného stavu, panenství? Aby-
chom správně pochopili, co Florence skutečně chtěla, musíme se podívat 
blíž na její víru. Florence byla pokřtěna a vyrostla v anglikánské církvi, do 
níž patřila matka; otec byl unitář. V  dětství všichni společně jako rodina 
navštěvovali bohoslužby v anglikánském kostele. Když byli v Embley Park, 
jezdili v neděli a ve svátky nejčastěji do Romsey. Bylo to blízké historické 
město s masivním starým kostelem – opatstvím. Jméno už naznačovalo, že 
původně, tj. do anglické reformace, šlo o kostel kláštera benediktinek. Tak 
je tomu s „opatstvími“ v mnoha anglických městečkách a vesnicích. Sama 
Florence v dospívání četla knihy z různých křesťanských směrů a  i  jiných 
náboženství. Obdivovala Johna Wesleyho (1703–1791), zakladatele meto-
distického hnutí. Zaujal ji jeho důraz na osobní důvěru ve spásu. Věřila, že 
opravdová víra se musí projevit v aktivní péči a lásce k bližnímu. V mládí ji 
velmi ovlivnily knihy Jacoba Abbotta (1803–189), amerického duchovního. 
Sama napsala, že její víra byla jím posílena, oživena, přímo elektrizována, 
zvláště jeho knihou „Základní kámen“.
Po celý život jako samouk studovala teologii a vytvořila si postupně určitou 
osobní teologii, určité vlastní vyznání. Ačkoliv se někdy uvádí, že byla uni-
tářka, zůstala v anglikánské církvi. Během života byla často kritická k nábo-
ženským organizacím a  církvím, včetně kongregace unitářů, a  kritizovala 
roli anglikánské církve – zejména ve vztahu k chudým. Jejím celoživotním 
návykem bylo, že psala, aby si své myšlenky utřídila. Tak zapisovala i  své 
úvahy o víře a v  r. 1860, několik let po návratu z války, soukromě vydala 
„Náměty k přemýšlení pro hledače pravdy v náboženství „ (Suggestions for 
�ought to Seachers a�er religious Truth). Někdy se udává podtitul: Pro ře-
meslníky. A nebyla to útlá brožurka, ale 829 stran ve třech svazcích. Chtěla 
poskytnout pracující třídě při její nedůvěře k církvím alternativu k rozmá-
hajícímu se ateismu, a to alternativu na podkladě jejich vlastního přemýš-
lení. Toto dílo velmi ocenil Stuart Mill, významný anglický �losof, ekonom 
a politik. Kompletně bylo znovu vydáno až v jejích sebraných spisech v dru-
hé polovině dvacátého století. 
Florence měla neortodoxní názory. Nevěřila ve věčné zatracení a peklo, pro-
tože to podle ní odporovalo Boží dobrotě. Věřila v univerzální spásu všech. 
Zcela jistě znala Juliánu z Norwiche, velkou mystičku vrcholného středo-
věku a  její dílo „Zjevení božské lásky“(Revelations of Divine Love), první 
knihu, kterou napsala žena v  angličtině. Juliana se nesoustřeďuje na tres-
tajícího, ale milujícího Boha a ujišťuje: „ Vše bude dobré, a vše bude dobré 
a veškeré věci budou dobré ( ... ) stále ještě zbývá čin, který sv. Trojice učiní 
poslední den – tak to alespoň chápu (…). Tímto velkým činem Pán způsobí, 
že se vše obrátí k  dobrému. Jako sv. Trojice učinila vše z  ničeho, tak Pán 
učiní ze zlého nejlepší...“ Větou „vše bude dobré“, kterou ráda opakovala, 
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se někdy shrnuje celá Julianina teologie a  tato věta se stala známou lite-
rární frází i citátem. Tady byl jeden zdroj osobní víry Florence. Umírající 
mladé prostitutce, která se bála zatracení, řekla Florence: „Skutečný Bůh je 
mnohem víc milostivý než jakýkoliv člověk i než si vůbec kdokoli dokáže 
představit.“ To zní jako parafráze výroku Juliany: „Žádná stvořená bytost 
nemůže pochopit, jak velkou láskou a jakou něhou nás Stvořitel miluje.“ Ač-
koliv Florence žila intenzivní osobní zbožností ke Kristu, po většinu života 
věřila, že i jiná náboženství mají svá vlastní zjevení a cestu ke spáse. Napsala 
také dílko „Mysticismus a východní náboženství“. Buddhu například pova-
žovala za dobrého člověka a vzor jedné cesty. Nicméně pro ni osobně touto 
cestou bylo křesťanství a nepodlehla tehdejší módě východních náboženství 
či okultismu. Je to poznat z celého života a díla i třeba z jejího duchovního 
deníku. 
Celý život denně četla a rozjímala Písmo, Bible byla její základní duchovní 
knihou. Její osobní výtisk je plný poznámek, z nichž plyne, že Písmo převá-
děla do svého života a identi�kovala se se situacemi a biblickými osobami. 
Kdysi napsala: „…zdá se, že to, co si přeje (rozuměj Bůh) a co je v souladu 
s Ním, je, že bychom měli být s Ním jedno.“ Je to parafráze Jan 17,20-23. 
A Florence rozhodně chtěla být v souladu s Jeho vůlí, která, jak věřila, jí byla 
zjevena. 
Florence věřila, že k ní Bůh jednoho dne, přesně 7. února 1837 promluvil 
a  povolal ji do své služby. Měla tehdy necelých sedmnáct let. Seděla pod 
velkým cedrem v Embley Park a rozjímala. Nedlouho předtím dočetla ji tak 
inspirující Abbottovu knihu. A pak se to stalo. Bůh promluvil! Boží volání. 
Za celý život slyšela Boží hlas ještě čtyřikrát. Mnohem později si pozname-
nala: „Musím mít na paměti, že Bůh není můj osobní tajemník.“ Od první-
ho volání věřila, že Pán chce, aby zůstala svobodná, aby ji Bůh vedl ke službě 
„skrze Jeho poslání sloužit“, které bylo později, asi v r. 1845, v jejích pěta-
dvaceti letech upřesněno v „poslání sloužit nemocným“ jako ošetřovatelka. 
Celý život ji nesla tato víra v poslání, které čerpala z prožitku Božího volání. 
Bylo to pravé volání od Boha? Nebo to snad vycházelo z podvědomí? Byla 
hysterická? Či snad dokonce psychotická? Vymýšlela si to, aby dodala dů-
razu svému záměru, rozmaru slečinky? Vymýšlela si, aby zakryla svou ho-
mosexuální orientaci? Domnívám se, že volání bylo vysoce pravděpodobně 
autentické, a to z těchto důvodů:
1) bylo velmi střízlivé, spíše vnuknutí – žádné obrazy, teatrální výjevy, nic 

obvyklého pro hysterické vize. V podstatě bylo velmi stručné, nerozví-
jelo se v detaily – jen povolání k službě Bohu, být svobodná pro poslání, 
a to pro ošetřovatelskou službu. Měla je také jen párkrát za život, uvádí 
se obvykle, že celkem jen pětkrát. Kdyby bylo třeba epileptického půvo-
du, bylo by častější, zejména když její život za války byl plný vyčerpání 
a nevyspání tj. podnětů provokujících záchvaty. Ale nebylo tomu tak.

2) Volání šlo proti společenským podmínkám, proti rodině, bylo jakoby 



„nemyslitelné“. To je ovšem nejslabší důvod, zejména v dospívání, kdy je 
tendence k rebelii a provokaci.

3) Zato je prověřil čas – vydržela jít za posláním přes dvanáct let, než se 
mohlo začít uskutečňovat, od svých sedmnácti do třiceti let; to by roz-
mar dospívající sotva vydržel. 

4) Prověřil je kontakt s realitou – v nemocnici v Kaisenswerthu a dále.
5) Prověřil je odpor a kříž – hrůzná realita ve válce, odpor lékařů. Po one-

mocnění krymskou horečkou nevyužila ani možnosti se ctí odejít. 
6) Prověřilo je dílo postavené na jejich základě. Po ovoci je poznáte.
Setkala jsem se dokonce s názorem, že nemohlo být pravé proto, že kdyby 
k ní Bůh skutečně mluvil, „musel“ ! by ji především povolat do katolické 
církve. Jak snadno víme, co Bůh „musí„ a  „nesmí“! Jsem přesvědčena, že 
Bůh miluje všechny své děti a v případě její konverze ke katolické církvi by 
pravděpodobně nevzniklo dílo pro nemocné i pro povolání žen v tak velké 
části světa. Bůh miluje všechny – i Angličany a anglicky mluvící nekatolický 
svět. A dokonce i kdyby její vize nebyly autentické, dílo autentické bylo.
Jenže to nebylo tak jednoduché jít za povoláním. Florence nesnášela teh-
dejší společenský život dámy z privilegované třídy – ten proud návštěv, čajů 
a večírků, ev. účasti na honech, ale i tzv. dobročinné plesy a podobné akce, 
kde bohatí lidé podle ní často jen utišovali své svědomí, aby pak mohli lépe 
zavřít oči před bídou. A v devatenáctém století byla bída pro nás dnes skoro 
nepředstavitelná. Jako Boží vůle jí bylo navíc zjeveno sloužit Bohu v ošetřo-
vatelství. To bylo v Anglii nízkou, společensky neceněnou až opovrhovanou 
profesí, nevyžadující žádné zvláštní vzdělání; ošetřovatelky byly ženy z nižší 
třídy. Někdy v době jejího mládí se objevila v knihkupectvích kniha s lite-
rární hrdinkou Sarou Gampovou, ošetřovatelkou s lahví ginu a deštníkem, 
vznikl tedy určitý negativní stereotyp ošetřovatelky jako nevzdělané hrubé 
ženy, alkoholičky, možná i prostitutky či ženy nechající se sexuálně zneužívat 
lékaři. Není divu, že se její rodina zděsila a doufala, že to! Flo přejde. Jenže 
to! nepřešlo, Flo vytrvala. V mezidobí se snažila pomáhat chudým. Velmi se 
angažovala v hnutí za práva chudých, zejména chudých nemocných. Tak šla 
i ve stopách svého dědečka. Navštěvovala nemocné v okolí a také v nemoc-
nicích, nakolik to šlo a bylo ještě přijatelné jako charita dámy. A pozorovala, 
zapisovala. Tak se seznámila i s Elizabeth Fryovou, která ji velmi inspirova-
la, jak uvidíme dále. Také studovala vše, co mohla a co by jí jednou mohlo 
pomoci. Navštěvovala knihovnu Britského muzea v Londýně a získala velké 
teoretické vědomosti o medicíně. V knihovně se seznámila a spřátelila s ji-
nou velmi zajímavou, jen o pět let starší ženou, Adou Lovelaceovou. Ada 
byla dcera básníka Byrona, první britská úspěšná matematička, považovaná 
i za první programátorku, protože vytvořila algoritmus pro mechanický po-
čítací stroj. Také Florence milovala matematiku a v rozhovorech s Adou asi 
získala mnoho i pro své budoucí použití statistiky. Ada zemřela už v třiceti 
sedmi letech, v r. 1852, ještě než Florence začala skutečně svou službu.
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Napětí mezi posláním na jedné straně a  reálným životem dámy a  tlakem 
rodiny na druhé straně bylo ale těžké. Florence proto prožívala po zbytek 
dospívání a v třetím desetiletí života opakované stavy pochmurných nálad. 
Podle zápisků toužila i po smrti, kterou považovala za lepší než život bez 
možnosti žít své povolání. Tyto depresivní stavy pravděpodobně vyplýva-
ly z existenciální frustrace, z nemožnosti splnit své poslání, naplnit smysl 
svého života. Dobovým lékem na melancholii pro bohaté bylo mimo jiné 
cestování. (Někdy se tak lékař alespoň na čas mohl zbavit obtížné pacient-
ky, s níž si nevěděl rady, a pokud šlo o problém broken heart – zlomené-
ho srdce, mohlo na cestách třeba dojít i ke zcela zásadnímu obratu.) Také 
Nightingalovi v cestování viděli lék pro Florence na její chmury i rozmary 
s povoláním. 
A tak Florence od svých dvaceti osmi let byla na dlouhých cestách – Itálie, 
Egypt, Řecko. Cestovala s  rodinnými přáteli Selinou a  Charlesem Brace-
bridgeovými. Manželé Bracebridgeovi byli starší, měli už oba přes čtyřicet 
let. Zvláště se Selinou si Flo rozuměla, a to lépe než se svou matkou, a na-
zvala ji „tvůrkyně mého života“. Cestování sponzoroval tatínek. Nejdříve v r. 
1847–48 byli v Itálii, zejména v Římě, kde žila stále velká anglická komuni-
ta. Zde se Florence spřátelila s manžely Sidney a Elizabeth Herbertovými. 
Politik sir Sidney Herbert (1810–1861) se stal velkým podporovatelem její 
vize, věřil jí a později sehrál významnou úlohu v její konkrétní službě. I jeho 
manželka Elizabeth, o dva roky mladší než Florence, se stala její dlouhole-
tou přítelkyní. V r. 1849–1850 cestovala Florence s doprovodem po Egyptě 
a Řecku. Egypt tehdy svými památkami Evropu fascinoval, Florence si také 
dovezla nějaké drobné suvenýry a v oděvu muslimské ženy, řádně zahalena, 
navštívila mešitu v Alexandrii. 
Cesty byly zajímavé, ale přesvědčení o jejím poslání nevyhnaly a nepřehlu-
šily nebo jen na chvilku. Stejně se všude nejvíce zajímala o nemocnice, útul-
ky pro děti apod. zařízení a navštěvovala je, pokud to bylo možné. Všímala 
si nemocných, organizace péče, lékařů, ošetřujícího a pečujícího personálu 
atd., a to s velkým pozorovacím talentem a smyslem pro detail. Vše si po-
drobně zapisovala. Byl to vynikající materiál pro její pozdější službu a refor-
my. A tak viděno ex post, i cesty dobře zapadly do celkového plánu jejího 
života. Nakonec se na její vyslovené přání vypravili i  do Německa, které 
v původním plánu cesty nebylo. Jejím cílem tam byl Kaiserswerth u Düssel-
dorfu a v něm škola a nemocnice evangelických diakonek. Ročenka tohoto 
ústavu se jí dostala do rukou už r. 1846, pravděpodobně od paní Fryové 
a velmi ji zaujala. Byla to v červnu 1850 jen návštěva nemocnice jako jiných 
zařízení, ale významná pro další. 
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4. Nyní mi, můj Pane, dovol 

Nakonec, když dosáhla třiceti let, se Florence rodině silně vzepřela. „Dnes 
je mi třicet. V tomto věku začal Kristus svou misi. Je konec se všemi dětin-
skými věcmi. (…) Nyní mi, můj Pane, dovol, abych se soustředila jen na 
Tvou vůli.“ De�nitivně skončilo občasné pohrávání si s myšlenkou na sňa-
tek. Parthe brala její touhu po ošetřovatelství jako společenskou ostudu celé 
rodiny, dopadající tedy i na ni osobně. Jednou ji v hádce dokonce uhodila, 
měla na ruce těžké náramky a těmi Flo nechtěně omráčila. Ale Florence se 
nevzdala, bojovala dál a na konec zvítězila. Zejména otec povolil. V jedn-
atřiceti letech r. 1851 mohla konečně odjet do Evropy studovat ošetřova-
telství. Rodiče možná ještě doufali, že náraz skutečné praxe jí vrátí rozum 
a prožité dobrodružství jí bude stačit. 
Florence absolvovala v  Kaiserswerthu tříměsíční kurz pro ošetřovatelky 
a pak ještě byla na stáži v Paříži u Milosrdných sester sv. Vincence z Paul. 
Institut diakonek s nemocnicí v Kaiserswerthu, dnes je to součást Düssel-
dorfu, byl založen r. 1836 luteránským pastorem �eodorem Fliednerem 
jako evangelický Spolek pro křesťanskou péči o nemocné v Porýní a Vest-
fálsku. Fliedner zavedl i zdejší systém vzdělávání ošetřovatelek, které byly 
vyučovány aspoň hodinu týdně lékařem. Institut zároveň sloužil jako model 
pro diakonii v nekatolickém prostředí. Komunity sester diakonek, diakonic-
ká sesterstva, byla a jsou chápána jako „společenství víry, služby a života“. 
Používaly tradiční prvky řeholního života: společné vlastnictví, celibát po 
dobu přináležitosti ke komunitě, jednotný oděv, mateřinec jako místo shro-
mažďování a výchovy. Tyto prvky měly být pouze pomocí pro službu. „Být 
služebnicí Pána Ježíše Krista, podle jeho vůle být služebnicemi v  pomoci 
potřebným všeho druhu a být služebnicemi sobě navzájem,“ to byl cíl dia-
konek. Všeobecná ochota ke službě měla vycházet z bytostně křesťanského 
postoje, proto byla předepsána denní četba Písma, tichá modlitba a rozjí-
mání – diakonka měla žít jako „služebnice Páně“ (Lk 1,38). Společenství 
diakonek se šířila v protestantské Evropě a za dvacet pět let od jejich vzniku 
už bylo na světě dvacet osm mateřských domů a tisíc dvě stě diakonek. Dia-
konky pracovaly i  samostatně, jednotlivě, nejen v  kolektivu v  nemocnici. 
Byly v minulosti i u nás, v německých i v českých oblastech. Jedna z prvních 
českých diakonek byla rodná sestra autora Broučků, evangelického faráře 
Kara�áta. V zahraničí jsou dodnes.
V Kaiserswerthu to byla pro Florence velká změna. Něco jiného je snít v po-
hodlí panského domu o službě a někdy navštívit nemocné a chudé a něco 
jiného je realita skutečné služby. Vstávala jako ostatní v  pět hodin, jedla 
skromné jídlo, neměla svůj navyklý standard hygieny, myla se ve studené 
vodě, žila ve všem skromně, nikdo ji nesloužil a přesto nic z toho nebylo pro 
ni podstatné. Nadšeně napsala: „Toto je život. Nyní vím, co je to žít a mi-
lovat život… Netoužím po žádné jiné zemi, po žádném jiném světě, jen po 



tomto.“ Netušila, že diakonické sesterstvo v Kaiserswerthu jednou pojme-
nuje svou velkou nemocnici jejím jménem. Existuje takto dodnes a expozi-
ce o FN v místním muzeu také. 
Florence ovšem nebyla v Kaisenswerthu první Angličankou. Už v r. 1840 jej 
navštívila jiná anglická dáma. A bylo by nespravedlivé na ni zapomenout. 
Je vlastně její předchůdkyně a už jsme se o ní zmínili. Elizabeth Fryová, ro-
zená Gurneyová, (1780–1845) pocházela z prominentní anglické kvakerské 
rodiny, profesí to byli hlavně bankéři. Její příbuzní patřili mezi zakladatele 
slavné Barclays Bank. Elizabeth na rozdíl od Flo osiřela už ve dvanácti le-
tech a jako nejstarší dcera nahrazovala matku svým sourozencům. Později 
se vdala a  měla jedenáct dětí. Přesto se stala s  podporou celé své rodiny 
a náboženské Společnosti přátel (kvakerů) reformátorkou vězeňství v An-
glii, nazývali ji „anděl vězení“. Podporovala ji sama královna a  její prací 
se později inspiroval pruský panovník a další na kontinentu, např. ct. Julie 
Vittorina di Barolo v Itálii. Zařídila první útulek pro bezdomovce a po ná-
vštěvě Kaiserswerthu v r. 1840 také první výcvikovou školu pro zdravotní 
ošetřovatelky v Anglii. Florence si ji velmi vážila, inspirovala se jí a ošet-
řovatelky ze školy paní Fryové s ní později jely na Krym. Přesto měla před 
sebou svou vlastní cestu.
 Po návratu, ještě v r. 1851, Florence anonymně vydala menší práci s návrhy 
na přípravu diakonek pro službu v nemocnici. Odpor rodiny pokračoval, 
ale už mnohem chaběji. Otec nakonec povolil a připsal jí příspěvek pěti set 
liber ročně, s nimiž mohla volně disponovat. Tím jí umožnil další činnost. 
V srpnu 1853 byla jmenována superintendantkou londýnského Ústavu pro 
nemocné dámy „for Gentlewomen“, pečovatelského domu pro nemocné 
a staré šlechtičny, které neměly zaopatření v rodině. Takové ústavy šlechtičen 
existovaly i v jiných zemích, někde jako jakési šlechtické starobince, někde 
i jako internáty pro mladé šlechtičny. V Rakousku bývaly jejich představené 
členkami panovnického rodu. Florence zde revolučně změnila poměry bez 
ohledu na vyděšení některých dobročinných dam ve výboru vedení (jed-
nou je dokonce nazvala „módní husy“). Jiné s ní souhlasily. Velmi ji pomá-
hala její přítelkyně Elizabeth Herbertová, která byla členkou výboru. S její 
pomocí prosadila, že pro přijetí už nebylo potřebné anglikánské vyznání. 
Zařídila rozvod teplé vody, výtah na jídlo, signalizační zařízení od lůžka 
pacientky atd. Péči výrazně zlepšila a přitom na polovinu snížila náklady. 
Něco takového je prostě sen každého zřizovatele. Jak jen to udělala? Bohužel 
praktický návod na něco takového pro dnešek neznáme, i když by se hodil. 
Vždy energická, soucitná, tichý hlas, tak ji vylíčila její současnice Elizabeth 
Gaskellová, tehdy známá spisovatelka, ve skici pro noviny. Popisovala ale 
také, jak se FN vznášela někde mezi Bohem a zbytkem lidstva, tedy popsala 
nadšeneckou první fázi služby. Byl to začátek a Florence měla ještě lidsky 
uzrát. Nicméně na ni už čekal jiný velký úkol.
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5. Válka aneb Dáma s lampou

V  letech 1853 až 1856 byla Anglie v  tzv. krymské válce. Na jedné straně 
Rusko a na druhé straně Turecko, Velká Británie, Francie a království Sardi-
nie-Piemont (to byla část Itálie). Pro co se válčilo? Nu, o co bojují mocnosti- 
o peníze, o moc a nějaká záminka – rozbuška se vždy najde. (tady to byl po-
díl na správě svatých míst v Jeruzalémě). V pozadí války byly ve skutečnosti 
geopolitické zájmy na Balkáně, v oblasti Černého moře a Krymu a vůbec 
otázka moci Turecka a Ruska. Ať tak či tak, pro obyčejné vojáky to bylo vět-
šinou jedno. Kulka zabije stejně. Většina bojů se odehrávala na krymském 
poloostrově, hlavně kol ruské pevnosti Sevastopol, proto název krymská 
válka. Rusko prohrálo - po dvou letech války, po dlouhých 730 dnech války. 
Ve válce zemřelo asi šest set tisíc vojáků, (udává se méně i více), ale jen men-
šina padla přímo v boji. Víc se umíralo na následky zranění a na nemoci, 
zejména infekční. 
Byla to vlastně první novodobá medializovaná válka. Zprávy a  fotogra�e 
o bojích se posílaly telegra�cky, říkalo se, že se kabelovaly, a lidé mohli den-
ně pohodlně sledovat zprávy z bojiště v novinách u svého ranního čaje. Do-
pisovatel listu Times William Howard Russell byl první válečný reportér. 
Psal nejen o  bitvách, ale i  o  špatné péči o  raněné, o  totálním nedostatku 
zdravotnických prostředků, dokonce i hadrů na ucpání ran. Byl to skandál! 
Angličané byli rozhořčeni. Florence nabídla dopisem své služby ministru 
války S. Herbertovi, ale její dopis se minul s jeho, kterým ji on žádal o po-
moc. Sir Herbert zařídil, aby ji vláda na podzim r. 1854 jmenovala vedoucí 
ošetřovatelek v Anglické nemocnici v Turecku. Nemocnice byla umístěna 
v Scutari (turecky Üsküdar) v předměstí Istanbulu – v jeho části na asijském 
břehu Bosporu. 
To byl velmi velký úkol. Úkol, který měl prověřit její poslání mnohem lépe 
než institut pro dámy. Florence nebyla naivní, byla si toho vědoma. Její se-
stra ji tehdy namalovala, jak sedí u ohně v Embley Park se zamyšleným vý-
razem a pokleslými rameny, jakoby u vědomí tíže úkolu a vlastní slabosti. 
Obraz přímo nazvala Embley Meditating on her Great Enterprise (Meditace 
v Embley o jejím velkém podniku). Jakoby tu byla zachycena lidská slabost 
– a velikost poslání – a Ten, kdo je za ním. Byl to samozřejmě i vlastenecký 
úkol, a tak to vzala i rodina a nyní ji celá podporovala. Od otce dostala do 
služby jeho vlastní zlaté hodinky. 
Po nezbytných přípravách odcestovala FN 4. listopadu 1854 se skupinou 
třiceti osmi ošetřovatelek. Bylo mezi nimi deset katolických sester, deset an-
glikánských sester a čtrnáct jiných, které měly výcvik převážně ze školy Eli-
zabeth Fryové. Nábožensky tedy zcela ekumenické. Dorazily do nemocnice 
prakticky současně s víc jak tisícovkou obětí z útoku lehké kavalerie. Čekaly 
je tu úděsné podmínky: V nemocnici bylo 2 300 pacientů. Nebyl dostatek 
lůžek, ranění leželi často na podlaze, všude byly krysy, blechy, špína, nebyl 
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ani dostatek lžic, takže nemocní jedli rukama, pokud bylo ovšem co; přeté-
kaly latríny, hromadily se odpadky. U� Není divu, že vojáci hromadně umí-
rali na choleru, střevní infekce a infekce ran. Ale vojenští doktoři sestrám 
odmítli vstup!, nechtěli je pustit k  nemocným, mohly by nanejvýš zajistit 
pomocný provoz mimo nemocné- vařit, prát. „Nepotřebovali = nechtěli“ 
ženy. Až po dalším přílivu raněných, kdy decimace armády dosáhla poměru 
čtyři vojáci schopní boje ku třem nemocným nebo zraněným, byli nuceni 
těmito okolnostmi i nátlakem jak britské veřejnosti, tak z nejvyšších míst od 
vlády a královny, jejich pomoc přijmout. Asi se skřípěním zubů. Proč ten je-
jich odpor? Nečekali bychom ho, že? Hrál tu roli nezvyk, lékařská i mužská 
nadřazenost a možná i korupce a rozkrádání. Hlavní lékař vojenský chirurg 
John Hall (1795–1866) slečnu Nigthingale nazval „petticoat imperieuse“, 
panovačnou spodničkou, tedy něčím jako ženskou, co chce mužům vlád-
nout. Někteří lékaři ale později, když viděli skutečnou práci sester, obrátili.
Florence neměla čas se urážet; se svými sestrami, které vedla v naprosté vo-
jenské poslušnosti, se musela pustit do práce. Uklidily, během týdne zpro-
voznily kuchyň, zavedly čistotu, pořádek, hygienu, zlepšily stravu. Popisuje 
se historka, jak ze začátku donutila důstojníka uvařit ve sklepě pro nemocné 
guláš z úhořů, nevíme, zda pravdivá. Nemocnice vznikla v objektu kasáren 
a budova nebyla vhodná pro účely nemocnice. Smůla? FN najala tedy dvě 
stovky dělníků a budovu pro potřeby nemocnice přestavěla. Zamezila zřej-
mě také rozkrádání a všechny mobilizovala k tomu, aby centrem pozornosti 
byl pacient. Teprve za šest měsíců dojela žádaná hygienická komise a  za-
řídila třeba opravu kanalizace. V r. 1855 byla vybudována dvě nová křídla 
nemocnice.
Florence se zde hodily všechny její roky shromažďované znalosti. Je zacho-
vána lékárnička, se kterou přijela na Krym. Byla vybavená chininem, uhli-
čitanem draselným – pro horečky, dalšími léčivy a materiálem na přípravu 
léků, které dokázala sama vyrobit. Je z ní vidět, že byla velmi dobře připra-
vena i po téhle stránce. Tím vším včetně uklidnění, útěchy, stálou bdělostí 
nad vším snížila úmrtnost ze 42 % (někdy se udává, že úplně počáteční byla 
až 60 %) na 2,2 %!, ke konci až na 1 % a stala se tak národní hrdinkou. Na-
psala: „Uprostřed této hrůzy (neboť jsme až po krk v krvi) mohu upřímně 
říci: Dobře, že jsme zde!“ Přes úžasný viditelný úspěch by se jí většina lékařů 
nejraději zbavila, kdyby nebylo podpory veřejnosti, burcované Timesy, a je-
jích velkých fanoušků, samotné královny Viktorie a  jejího manžela prince 
Alberta. Florence měla od Timesů k dispozici třicet tisíc liber a z toho platila 
vše potřebné. Peníze rychle mizely a byly stále třeba. Proto její přítel Char-
les Dickens pomáhal zaplatit vybavení prádelny v nemocnici. FN pojíma-
la ošetřovatelskou péči široce a  věnovala pozornost všemu, co mohlo při 
léčbě pomoci. Zařídila pro rekonvalescenty společenskou místnost, čítárnu 
s možností společenských her. Zajistila, že i ranění a nemocní vojáci dostá-
vali určitý plat a mohli ho posílat domů, často jejím prostřednictvím, takže 



fungovala jako bankovní služba nebo sociální pracovnice. To prostým vo-
jákům velmi pomohlo, jinak je trápila starost o jejich rodiny v Anglii. Opět 
ta citlivost Florence pro chudé. V průběhu zimy zaplatila důstojné pohřbení 
dvou tisíc obětí války. 
Přitom i  za válečné situace sbírala data s  badatelskou precizností. Zpráva 
o  její službě pro vládu měla 800 stran a nebyl to žádný román. Byla prů-
kopnicí zdravotnické statistiky. Věřila v  průkaznou sílu faktů a  statistiku 
považovala za snad nejdůležitější vědu na světě. Ráda využívala tzv. kolá-
čové grafy, které zpřehledňují statistické údaje a  vedou k  jejich snazšímu 
pochopení laiky. Tento typ grafu byl sice vynalezen r. 1801, ale mylně se 
někdy dočteme, že jej vymyslela FN. Asi proto, že až Florence jej přivedla 
k širokému použití. 
Říkali jí také „dáma náčelnice“. Pověstné byly její noční obchůzky s lampou 
po šesti kilometrech nemocničních chodeb, odtud vznikla přezdívka “dáma 
s lampou“. Na dámu s lampou odkazuje také dnešní lampa na odznaku ses-
ter, především na odznaku mezinárodní organizace ošetřovatelek ICN (In-
ternacional Council of Nurses) a pak v jednotlivých zemích. Na odznaku je 
vlastně antický kahánek na olej . Někdy se FN kreslí i s lampou a la z arab-
ských pohádek, z níž by mohl vystupovat džin. Tak ji prvně zachytila kari-
katura v Harper´s Weekly r. 1857. Nejpravděpodobněji chodila s tureckou 
lampou – lucernou fanoos, jakou nosili v Turecku strážníci. Ta měla podobu 
čínského lampionu. Ale fanoos se nehodily asi tak dobře do romantických 
představ anebo prostě jen nebyly na Západě tak známé. 
Sestry nosily jednotné šaty, byla to první uniforma sester: šedivé šaty, bílá 
zástěra, nápadná bílá šerpa s červeně vyšitým Scutari Hospital a samozřejmě 
pokrývka hlavy. Význam uniformy byl mimo jiné v tom, aby hned byly po-
znat jako sestry ošetřovatelky; byla to tedy i ochrana v mužském válečném 
světě. Byla potřeba i dobrá praktická obuv. V muzeu v Lambethu v Londýně 
uchovávají nízké pohodlné mokasíny, v nichž snad Florence chodila po těch 
dlouhých chodbách ve Scutari. Ošetřovatelek bylo ke konci války v nemoc-
nici sto padesát. Podle registru ošetřovatelek ve vojenských nemocnicích, 
vedeném ministerstvem války, celkem přijelo na Krym dvě stě dvacet devět 
žen. Některé to nezvládly a po určité době se vrátily zpět, jedenáct zemřelo 
na různé nemoci. Jejich smrt byla pro Florence vždy osobní ztráta. V r. 1855, 
v době, kdy byla mimo nemocnici, vyjížděla totiž i k bojišti apod., dostala 
zprávu, že onemocněla a zemřela sestra slečna Mortonová. Nebyla to prav-
da, sestra byla nemocná, ale léčila se v  soukromém domě a  uzdravila se. 
Rozhořčená Florence si v reakci na tuto vlastně fake news nebrala servítky, 
ale také napsala, že bere „všechny své sestry jako své dcery“. 
Dlouhodobě se přetěžovala nočním bděním, neustálou prací ošetřovatel-
skou jako převazy ran apod., vedoucí prací a kontrolou všeho, pracovala čas-
to dvacet hodin denně. A k tomu navíc řešila zcela zbytečné intriky. Krom 
bolesti, zranění a nemocí bojovala ještě s  tzv. „jiným“, a  jak sama napsala, 
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to bylo pro ni horší! To jiné bylo „intoxikace, opilecká brutalita, demorali-
zace a nepořádek ze strany níže postavených a závist, lakota, lhostejnost či 
sobecká krutost v případě nadřízených“. Dvakrát vážně onemocněla, vysoce 
pravděpodobně prodělala choleru a určitě krymskou horečku tj. brucelózu, 
kterou se nakazila při výjezdu z nemocnice do terénu, ale do Anglie se před-
časně nevrátila.
Pacienti ji milovali, údajně líbali její stín. Anglie ji obdivovala a milovala. 
Americký básník Longfellow o ní v r. 1857 napsal ódu Santa Filomena, v níž 
jsou i tyto prorocké verše: 
„Ta paní s lampou stane tam,
kde sláva kyne dějinám.“
Měl pravdu. Florence vstoupila do historie jako dáma s lampou. Prozatím se 
stala hvězdou všech anglických novin, stala se vlastně celebritou, zpívalo se 
o ní v kabaretech, pojmenovávali po ní ulice, děti i dostihové koně! Takže 
jste si na ni mohli vsadit. Její podobizna se dostala na keramiku i na pytlíky 
a  její vosková �gurína do muzea Madam Tussaudové. Sláva měla i  tehdy 
svůj rub. Královna jí poslala diamantovou brož s nápisem Blahoslavení mi-
losrdní, kterou navrhl její manžel princ Albert. (Nu krásný dar, ale možná 
se nehodilo jej zpeněžit, když to byl dar královny, nevím…)
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6. Život po válce

Po skončení války, čtyři měsíce po uzavření tzv. pařížského míru v  srpnu 
1856, se mohla vrátit domů. Nemocnice se neopouští v den míru, ale musí 
se postupně likvidovat. Florence připlula do Anglie z  Istanbulu na parníku 
anonymně pod jménem Miss Smith, rodným jménem matky. Chtěla se tak 
vyhnout davům. Pak pokračovala vlakem domů do Derbyshire, po 632 dnech 
strávených ve válce. Všichni ji uvítali s nadšením a po příjezdu do Lea Hurst 
jí vesničané z  okolí darovali luxusní kufřík s  psacími potřebami. Zakrátko 
se přestěhovala do Londýna. Bydlela v hotelu Burlingtom poblíž Park Lane, 
kde měla nájem zdarma (byla pro ně totiž výbornou reklamou). V r. 1865 se 
přestěhovala do South Street 10, kde zůstala až do své smrti. Od návratu do 
Anglie nosila už jen jednoduché černé šaty, jakoby projev zármutku, truchlení 
za tolik mrtvých ve válce. Až ve stáří měly šaty i světlejší barvy nebo nosila 
přes ně bílý hedvábný šál.
Další roky polehávala. Trpěla velikou únavou, bolestmi hlavy, bušením srd-
ce, tlaky na hrudi a zvláště silnými bolestmi zad. Lázně nepomohly a lékaři 
nejčastěji doporučovali prostě klid na lůžku a proti bolestem v zádech často 
opium. Tehdy se ještě nevědělo o jeho nebezpečí a lékaři nevědomky vypěsto-
vávali závislost na něm u více pacientů. Jak to vlastně s těmi nemocemi bylo? 
O  tom, že během války prodělala závažné tělesné nemoci, se nepochybuje. 
Ale co bylo příčinou jejího stonání po zbytek života? Uvažuje se o následcích 
infekcí, zvláště krymské horečky, protože brucelóza má chronický průběh 
a podobné příznaky, ale také o revmatismu, spondylitidě atd. A dokonce se 
mluvilo o sy�lis! Mělo by jít o sy�lis innocentium (nevinných), kdy se nakazí 
lékaři či ošetřovatelé při kontaktu s pacienty. Sama domněnka o sy�lis přitom 
vznikla velmi kuriózně. Když anglikánská církev po její smrti uvažovala o za-
vedení liturgické připomínky, postavil se proti tomu jeden kněz, který mimo 
vše možné jiné tvrdil, že měla sy�lis, aniž měl pro to jakýkoliv důkaz. (Možná 
si nedokázal představit ženu mezi vojáky, která by nebyla sexuálně ehm…).
Kromě tělesných nemocí se uvažuje i o psychických poruchách. Nejčastěji 
o hysterii, o tzv. „viktoriánském melodramatu“ tj. určité tehdejší formě neu-
rózy, a dokonce o bipolární maniodepresivní psychóze. V posledních letech 
se zvažuje zejména PTSD (posttraumatická stresová porucha). Ke konci ži-
vota ve vysokém věku byla zřejmě dementní. Spisovatel Richard Gordon 
ji považoval za „stejnou hysterickou manipulantku jako Janu z Arku“. Do-
konce napsal, že po její smrti „si celé město oddechlo“. PTSD samozřejmě 
v devatenáctém století ještě nebyla známa, ale dnes víme, že po všem, co ve 
válce prožila, na ni měla plný nárok. Pravděpodobně byl její stav výsledkem 
kombinace více faktorů jako následků infekce (a  možného revmatismu), 
PTSD a lékaři vyvolané závislosti na opiu. 
Ale prosím pozor! Florence rozhodně nebyla žádný bolestínský hypochon-
dr či rozmazlená vzdychající hysterka či jen chudáček chronicky nemocná, 



která by zůstala ležet na vavřínech slávy. Její výkonnost byla stále obdivu-
hodná, trpěla sice únavovými stavy, ale rozhodně ne syndromem vyhoření! 
Politici za ní chodili domů na pracovní schůzky a při event. delším cestování 
vlakem měla k dispozici zvláštní vagon, aby mohla při cestě pracovat. A pra-
covala jako divá. Říkala: „Mám tolik práce, že nemám čas umírat.“ 
Krom práce je ovšem v životě rodina. Někdy se zdůrazňuje, že Florence čas-
to kritizovala svou matku a  sestru pro jejich životní styl ostrým jazykem. 
Parthenope také uměla být štiplavá, kdysi označila Florence za „otřesnou 
ošetřovatelku“ a „nezkrotně zvědavou na životy druhých“. Přinejmenším od 
určité doby se ale životní styl Parthe změnil. V r. 1858 se provdala za sira 
Verneye a přestěhovala se do jihovýchodní Anglie do jeho rodového domu 
Claydon House. Manželé neměli děti, ostatně nevěsta měla skoro čtyřicet 
let. Florence měla se švagrem, svým bývalým nápadníkem, dobré vztahy 
po celý život a on její dílo podporoval. Parthenope se v manželství jakoby 
rozvinula, vytvořila v Claydon House salón – místo setkání zajímavých lidí. 
A nejen to, stala se spisovatelkou a novinářkou. Mezi lety 1867–1873 na-
psala pět románů a knihu esejí. V článcích, esejích i románech se zajímala 
především o  sociální otázky. Později onemocněla těžkou artritidou, takže 
musela jen diktovat sekretářce, a nakonec byla zcela upoutána na lůžko. Ze-
mřela na rakovinu už v sedmdesáti jedna letech. Právě do Claydon House 
se Florence opakovaně vracela i v druhé polovině života jako do jednoho 
z mála míst v Anglii, a dokonce je zdokumentováno, že tam jezdila nejen 
sama, ale i se skupinou sester studentek. Napětí mezi rodnými sestrami tedy 
asi nebylo tak zlé, jak se někdy píše; naopak víme, že Parthe sestru už v době 
krymské války aktivně podporovala. Claydon House je dnes ve fondu ná-
rodního majetku a je v něm i malé muzeum FN. Také do Lea Hurst ke své 
matce až do její smrti Florence jezdila a pomáhala ji ošetřovat. Hodně se 
stýkala i  s  celou širší rodinou. Její teta Mai jí několik let pomáhala jako 
sekretářka. Florence měla mnoho kmotřenek, s nimiž se mohla potěšit jako 
s dětmi a s nimiž udržovala vztah i v jejich dospělosti. 
Florence měla vždy mnoho přátel – žen i mužů. Všechny se ovšem snažila 
zapojit do práce, do svého díla. Byla na ně při tom hodně náročná a přísná, 
až tvrdá, přesto měla okruh velmi oddaných přátel. Mezi takové patřil po-
litik S. Herbert, který byl do jejího díla plně zapřažen. Dále tu byl skotský 
lékař John Sutherland (1808–1891), průkopník péče o veřejné zdraví. Flo-
rence se přátelila s jeho manželkou a on byl zase její spolupracovník. Sdíleli 
spolu na víře založené přesvědčení o poslání pracovat pro reformu společ-
nosti. Manželství Sutherlandových bylo bezdětné a místo dětí měli dílo – 
službu. V Britské knihovně je dnes osm svazků korespondence s Florence 
a  jejich společných prací. Před smrtí žádal John manželku, aby Florence 
předala jeho požehnání. Dalším z blízkého kruhu byl Arthur Hugh Clou-
gh (1819–1861), jehož manželka byla sestřenice Florence. Talentovaný, ale 
o sobě pochybující básník, se stal neplaceným oddaným sekretářem FN. Ve 
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službě konkrétnímu dílu možná nalezl uklidnění i ve svých náboženských 
pochybnostech. Zemřel v dvaačtyřiceti letech ve Florencii, když se při ná-
vštěvě Itálie nakazil malárií. Přátelila se i s první americkou lékařkou Elisa-
beth Blackwellovou (1821–1910), kvakerkou, s níž měla mnoho společného. 
A ještě něco k Florence patří – zvířata. Anglie, slečna (tedy „stará panna“) 
a zvířata, zejména kočky a psi, to je běžná asociace. Jak to bylo u Florence? 
V dětství se jistě rodina nelišila od ostatních ve své vrstvě a vlastnila psy, 
kterých bývalo na panství obvykle víc, a také koně. V r. 1849 Florence na 
cestách v Řecku zachránila malou sovičku, týranou místními kluky. Nechala 
si ji a ochočila. Pojmenovala ji Athéna a ta jí sedávala na rameni tak jako 
řecké bohyni Pallas Athéně, panenské bohyni moudrosti, její emblémové 
zvíře sova. Jindy ji nosila schovanou v  kapse. Athéna zůstala s  Flo až do 
svého uhynutí v r. 1854. Po válce Florence chovala perské kočky.
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7. Dílo z křesla aneb reformátorka

Ačkoliv už nikdy nebyla ošetřovatelkou u lůžka, založila základy moderního 
ošetřovatelství. A to vše z křesla či z pohovky svého domova. Jejím hlavním 
dílem je systém vzdělání zdravotních sester – první na světě, který skutečně 
toto povolání proměnil z opovrhovaného ve vážené, ušlechtilé a žádoucí – 
a to i pro ženy ze střední či vyšší vrstvy. Umožnilo se tak mnoha ženám žít 
své životy v tomto povolání, aniž byly řádovými sestrami nebo diakonkami, 
nejprve v anglosaském a pak na celém světě. Pro mnoho žen i dnes je to 
nejen práce, ale životní povolání a pro věřící i skutečné povolání Boží. 
FN založila první necírkevní školu pro ošetřovatelky (Home and Training 
School for Nurses) u londýnské nemocnice sv. Tomáše r. 1860. Tu �nanco-
vala z fondu vzniklého z peněz, které lidé vybrali pro ni jako dar po návratu 
z války (1 a čtvrt milionu franků!). Sám fond vznikl v listopadu 1855 (ano, 
to byla ještě na Krymu) jako nadační fond pro výcvik sester; tajemníkem 
byl ministr války Herbert a prezidentem fondu vévoda z Cambridge jako 
zástupce královské rodiny. Z tohoto fondu se rozšířila nemocnice sv. Tomá-
še a �nancovala se škola i další nižší kurzy ošetřovatelství a také škola pro 
porodní asistentky v King´s College Hospital v Londýně. FN se podílela na 
koncepci školy ve všem až do detailu. Na úspěchu školy měla také velkou 
zásluhu Sarah Wardropová, vrchní sestra nemocnice, která už v ní zahájila 
předtím program reforem. Stala se první superintendantkou představenou, 
ředitelkou výcvikové školy a zůstala jí až do r. 1887. První generace sester 
prošly jejíma rukama a nesly ducha FN dál. 
Sama škola pro sestry trvala rok, teprve později se studium protáhlo na dva 
a pak na tři roky. Škola měla část teoretickou s přednáškami lékařů a prak-
tickou – výcvik pod vedením zkušených sester. Žákyně dostávaly zdarma 
ubytování v domově v nemocnici, stravu i určitý plat. Měly vlastní unifor-
mu, odlišnou od sester, dlouho s  typickým baretem. (Možná si vzpome-
nete, že ještě i u nás se v nemocnici říkalo studentkám zdravotnické školy 
„žákyňky“). Po roce následovala zkušební doba praxe a  na konci byly po 
schválení a složení slibu zapsané do vlastního registru a nalezla se jim prá-
ce. Během studia žákyně stále procházely pozorováním a hodnocením, ale 
i ony hodnotily vyučující, takže vlastně evaluace.
 Zvláště se dbalo na morální charakter budoucích sester a  jejich přístup 
k službě. „Slečna N“, jak říkali FN, až do vysokého věku pečlivě sledovala 
školu, všechna hodnocení žaček, zápisky a zprávy. Psala otevřené dopisy se-
strám i nováčkům. Po zdárném skončení studia pozvala sestry na čaj a každé 
darovala knihu. Florence byla přesvědčena, že náboženství pomáhá člověku 
žít dobře a že věřící ošetřovatelky mohou proměnit svou péči v nábožensky 
motivovanou službu tak jako řádové sestry a  diakonky. Byla ale realistka 
a dobrá pozorovatelka skutečného života. Poznala proto, že v praxi nábo-
ženská motivace, pokud je omezena jen na vlastní spásu (a ošetřovatelství je 



pak jen prostředek k ní), je často méně účinná než profesionální touha po 
co nejlepší péči. (Znáte tu historku o řeholnici, která zametá, a nevím už, 
který svatý se jí ptá, proč zametá. „Přece pro Boha!“ A svatý s povzdechem 
konstatuje, že je to poznat; že by bylo dobře, kdyby zametala proto, aby byla 
podlaha čistá.) Ideálně měla mít proto ošetřovatelka motivaci k službě ná-
boženskou i profesionální.
V prvním ročníku bylo jen patnáct žen, ale pak se počet zvyšoval na dvacet 
až třicet a za dva roky už začaly odcházet první skupiny sester do nemoc-
nic v Anglii a pak do celého britského impéria včetně Kanady a Austrálie 
a  všude tak šířily moderní ošetřovatelství. V  r. 1871 vznikla v  Lambethu 
nová nemocnice, která měla zvláštní domov pro sestry, Domov FN. Takové 
domovy Nigtingale, ať spojené se školou, nebo i bez ní, vznikaly v mnoha 
nemocnicích. (Jeden vystupuje i v detektivce P. D. Jamesové „Záhady slavi-
čího domu“ (Shroud for a Nightingale) a omylem či záměrem je jeho název 
přeložen jako Slavičí dům. Nightingale je přece slavík.) Postupně se i do teo-
retické výuky více zapojovaly sestry. V r. 1887 byla FN spolu s druhými ini-
ciátorkou založení Britské asociace sester. Po vzoru sester FN se zakládaly 
školy a šířilo moderní ošetřovatelství i mimo britské impérium a anglicky 
mluvící svět. Tak tomu bylo i  u  nás v  První české ošetřovatelské škole r. 
1874. Cizinky ale studovaly u sv. Tomáše velmi brzy, na základě stipendia 
z fondu. Byly z několika zemí Evropy od Dánska po Francii.
Vzdělaná sestra, později s diplomem, se postupně stala váženou a důvěry-
hodnou osobou v nemocnici i v ambulantní praxi a ve společnosti. Ošet-
řovatelky v uniformě, s pokrývkou hlavy a přišpendlenými hodinkami na 
hrudi – přesné, spolehlivé, vzdělané, plně se věnující svému povolání se sta-
ly novým společenským stereotypem. Známe je z anglické literatury a �lmů. 
Rozšířily se do celého světa. Měly profesní celibát, nemohly se vdát, a pokud 
se vdaly, musely povolání opustit. To trvalo dlouho do dvacátého století. 
U nás byl profesní celibát sester a učitelek zrušen r. 1919. FN s profesním 
celibátem souhlasila, považovala jej pro takové povolání za přirozený.
V r. 1858 vydala FN „Poznámky o ošetřovatelství: Co je a co není ošetřova-
telství“ (Notes on nursing). Za rok vyšly znovu doplněny o kapitolu o ošet-
řování dětí. Brzy byly přeloženy do jedenácti jazyků a vyšly v milionu vý-
tisků. Poznámky byly ve dvojí formě: za pět šilinků a levné za sedm pencí. 
Levná verze byla určena pro ženy z dělnické třídy, které neměly vzdělání, 
proto byla psána jim odpovídající angličtinou. Rozdíly mezi angličtinou 
jednotlivých sociálních tříd v Anglii byly velké, větší než v jiných zemích, 
vzpomeňme na Pygmalion. Obě verze přihlížely také k různým možnostem 
nižší a střední třídy. FN zde popisovala základní péči o zdraví a ošetřování 
nemocných v rodině. Chtěla, aby se ženy staly nositelkami zdravotní pre-
vence v rodinách. Vidíme tu její sociální citlivost a opravdový zájem o chu-
dé a  současně praktický realistický pohled. „Jak lidé málo znají a  chápou 
pravé útrapy nemocných! Jak nedostatečně si umí zdravý člověk představit 
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pravý duševní stav nemocného.“ „Předůležitým zákonem dobrého ošetřo-
vání je, aby nemocný nikdy, ani úmyslně, ani náhodou, nebyl vyrušován ze 
spaní.“ Ach kdyby viděla dnešní nemocnice! Někdy byla se svými pozoro-
váním i nepříjemná: „Pacienti nemají rádi šustící sukně… přála bych si, aby 
se ženy, které nosí krinolíny, mohly vidět očima ostatních, aby tak poznaly, 
jak je jejich úbor vlastně neslušný. Když se vážená starší dáma v krinolíně 
předkloní, vystavuje se pohledu ležícího pacienta na odiv zrovna tak jako 
baletka na jevišti zraku diváků, ač se jí nikdo tuto nepříjemnou skutečnost 
neodváží sdělit.“ (z verze pro bohatší) . V jejím přístupu k nemocem a léčení 
se odrážela i víra. Florence sice věřila ve vědu, byla systematická a faktic-
ká, ale zároveň byla přesvědčena o tom, že zdraví člověka ovlivňují etické 
a duchovní hodnoty, a pohlížela na nemoci jako na projev určitého stavu 
morálky, jako na porušení rovnováhy mezi fyzickou a duchovní stránkou 
osobnosti. Zdůrazňovala nemožnost oddělení jednoho aspektu od druhého. 
V  tom byla zajedno se svou přítelkyní lékařkou Elisabeth Blackwellovou, 
kvakerkou. Dnes víme, že člověk je biopsychosociospirituální jednota, a to 
ve zdraví i v nemoci.
Nejen ošetřovatelky ale i nemocnice potřebovaly nutně změnu! V r. 1858 
vydalaproto FN „Poznámky k nemocnicím“ (Notes on hospitals). V době 
války pozorovala, že zranění vojáci častěji umírali v  nemocnicích než ve 
stanech a provizorních přístěncích, a odvodila z toho potřebu dostatku čer-
stvého vzduchu, slunce i barev. Zamýšlela se nad nemocnicemi až do po-
drobností, od barvy stěn (ne tmavé barvy, ale světlé pro hygienu a radostné 
barvy, měla proto ráda v nemocnici růžovou) až po knihy v knihovně a mís-
to na krájení nedělní pečeně, což byl důležitý anglický společenský rituál. 
Napsala: „Možná to vypadá jako podivný princip, ale prvním požadavkem 
by mělo být, aby sama budova nemocnice nepůsobila žádnou škodu.“ Zdů-
razňovala pět základních prvků: zdravé prostředí, čistý vzduch, funkční od-
pady, čistotu a světlo. V té době ještě podivný princip, ale prosadil se a dnes 
zkoumá prostor ve zdravotnictví celý obor- evidence-based design (design 
založený na důkazu). Studie třeba zjistily, že u pacientů, kteří mají výhled do 
zahrady, se rychleji hojí rány a hospitalizace se zkracuje, snižuje se množství 
léků na spaní a  proti depresi. V  nemocnici na Krymu směli mít pacienti 
i nějaké domácí mazlíčky. Zajímavým tamním mazlíčkem byla želva Jimmy. 
Rozhodně nerušila hlukem ani se nemusela honit. Florence věřila, že zvířata 
mohou mít terapeutický přínos („malý mazlíček je často vynikajícím spo-
lečníkem pro nemocné“). Dnes to opět objevujeme a nejen v canisterapii. 
V r. 1864 prosadila FN další projekt ošetřovatelské péče v nemocnici, a to 
oddělení mužů, žen a dětí, což dosud ve všeobecných nemocnicích nebylo. 
V r. 1871 vydala „Zápisky o šestinedělí v nemocnici“. Obě základní knihy 
„Poznámky o ošetřovatelství“ i „Poznámky k nemocnicím“ měly na zdravot-
nictví nesmírný vliv, který dnes už nedoceňujeme, a přesto na něm stojíme 
jako na neviditelných základech.



A víte, co vždy potřebuje reformu? Armáda. Během americké občanské vál-
ky požádali FN o vedení Lincolnových nemocnic, ale pro svůj zdravotní stav 
odmítla. Nicméně své znalosti poskytla Lindě Richardsové, zakladatelce 
ošetřovatelství v Americe. Do Ameriky nemohla, zato naplánovala reformu 
zdravotnického systému v Indii, tehdy britské kolonii, a snažila se o reformu 
armádního zdravotnictví vůbec. S armádou to ovšem není jen tak!, muselo 
se postupovat opatrně strategicky, to věděla. Nejprve proto osobně navštívila 
královnu a vysvětlila jí nutnost reforem. Ta pak navrhla ustanovení armádní 
komise pro reformy. FN se členkou komise pro armádní zdravotnictví stát 
nemohla, neboť to, že byla žena, byla nepřekonatelná překážka. V armádě 
mohla být jako výjimka jen jediná žena – nejvyšší velitelka – panovnice. Ale 
Florence se ani neurazila, ani nevzdala. Počítala s tím. Hledala vždy přede-
vším, jak uskutečnit cíl. To bylo hlavní. To je praktická pokora. Vypracovala 
proto pro komisi rozsáhlý podložený materiál. Podkladem byly výsledky 
z dotazníkového šetření u každé vojenské jednotky v Indii. Výsledný mate-
riál měl dva tisíce stran a dvacet tři stránek souhrnu. Skrze své vlivné přátele 
se snažila práce v  komisi účastnit aspoň na dálku. Vždy posílala členům 
i osobní komentář, jak číst a aplikovat to, co probírali. Práce na reformě tr-
vala pět let. V r. 1863 vydala „Pozorování k stavu armádního zdravotnictví 
v Indii“ (Observations on the Sanitary State od the Army of India) a za deset 
let v r. 1974 „Život nebo smrt v Indii“ (Life or death in India).
A psala a psala… Celkem za život vydala přes dvě stě prací, článků, projek-
tů, návrhů. Psala od mládí, určitě už od dvaadvaceti let. Byla zvyklá si stále 
zapisovat, dělat poznámky a psala si deník. Svůj pozorovatelský talent pro-
jevila i při cestách, a tak v r. 1854 vyšly „Dopisy z Egypta“. Po válce v r. 1856 
zahájila řadu svých děl menším spiskem o  lázních v Turecku. Její díla lze 
rozdělit na odborná, pak náboženská, dále týkající se ženské otázky a jiná. 
Zachovalo se tisíc dvě stě jejích dopisů, psala si s mnoha osobami včetně 
královny. Zaujalo mne, že pracovně používala strategii dvou dopisů o téže 
věci: dopis o�ciální, úřední a k němu ještě jeden osobní, vysvětlující a dopl-
ňující to, co nemohlo být v o�ciálním. 
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8. Florence a ti ostatní

Florence žila v době snah o emancipaci ženy. Jaký byl její vztah k ženskému 
hnutí? Její sestřenice Barbara Bodichonová (1827–1891) působila jako ak-
tivistka za práva žen na vzdělání a práci, včetně možnosti vysokoškolského 
vzdělání a byla spoluzakladatelkou první koleje pro ženy v Cambridge. Flo-
rence ji podporovala. Podporovala vůbec zapojení žen do společnosti a je-
jich vzdělání i to, aby se ženy staly lékařkami. Přátelila se, jak už jsem psala, 
s  první americkou lékařkou Elisabeth Blackwellovou (1821–1910), která 
působila od r. 1869 v Anglii. Vzájemně si rozuměly a pomáhaly si. V r. 1875 
se FN spolu s ní a s dr. Garrett Andersonovou, první anglickou lékařkou, 
účastnila vzniku první Lékařské školy pro ženy v Anglii. Měla i jiné přítel-
kyně, které podporovala v jejich osobním rozvoji a díle. 
Od svých dvaadvaceti let pracovala na povídce-eseji „Cassandra“, kterou 
mnohokrát přepracovala. Byla vydána r. 1852. Kasandra je antická hrdinka 
z Homérových eposů, trojská princezna, nešťastná věštkyně, jejímž věštbám 
pro prokletí nikdo nevěří, ale které se vždy vyplní. V eseji zpracovala po-
hled na ženy v  tehdejší vyšší společnosti. Kritizovala přehnanou ženskost 
žen, která se proměňuje až v  bezmocnost (dnes bychom řekli naučenou 
bezmocnost). Vylíčila to na příkladu své matky a sestry, jejich letargického 
životního stylu, kdy se bojí, aby se neunavily i naaranžováním květin, a jen 
polehávají na pohovkách. (Aspoň u  její sestry ale později nastala změna 
a navíc malovala.) Odmítala život žen zaměřený na sebe, na pohodlí, ne na 
dobro světa.
I když se nechtěně stala ikonou ženského hnutí v Británii v dvacátých a tři-
cátých letech dvacátého století, nebyla nikdy radikální sufražetka. Na sna-
hy o  ženskou emancipaci měla svůj vlastní názor. Velmi rezolutně radila 
ženám: „…aby si zachovaly dostatečnou vzdálenost od fráze o  „ženských 
právech“, která nutí ženy dělat všechno, co dělají muži jen proto, že to dělají 
muži (...) ale také odstup „od fráze, která nutí ženy nedělat nic z toho, co 
dělají muži, jen proto, že jsou ženy (…) Žena by neměla naslouchat těmto 
dvěma voláním a  to nejlepší ze sebe, ať už je to cokoli, by měla využít ve 
prospěch Božího světa.“ 
Jednou to výstižně shrnula takto: „Dobrá věc se má udělat bez ohledu na to, 
zda náleží ženám nebo ne.“ 

Florence a Agnes Elizabeth Jonesová. Jedna z absolventek školy u sv. Tomáše 
byla i Agnes Elizabeth Jonesová (1832–1868). Narodila se v Irsku v boha-
té protestantské rodině s vojenskou tradicí a dostala dobré vzdělání. Byla 
hluboce věřící křesťankou. V Kaiserswerthu prošla školením ošetřovatelky 
a pak pracovala v Londýně v biblickém společenství. V r. 1862 přesto na-
stoupila do školy u sv.Tomáše a byla jednou z nejlepších žákyní vůbec. Snad 
proto na ni padl těžký úkol. V Británii existovaly v rámci „péče“ o chudé tzv. 
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workhousy, což byly ne prosté chudobince, ale donucovací pracovny, kam 
byli dáváni žebráci, tuláci, chudí nemající práci. Podle jejich vzoru byly po-
dobné donucovací pracovny i v jiných zemích, i v Rakousku-Uhersku. Byli 
zde i nemocní chudí, invalidé, staří. A o jeden takový workhous se jednalo. 
Liverpool byl bohatým průmyslovým městem, centrem světového obchodu, 
ale měl mnoho chudých. K  jeho workhouse patřilo v  tzv. ošetřovně přes 
tisíc nemocných s minimální péčí, vlastně to byla nemocnice. Ale jaká bíd-
ná! Až r. 1865 bohatý �lantrop se rozhodl to změnit a  zajistil �nance na 
ošetřovatelky na několik let. Do Liverpoolu odešla skupina pod vedením 
sestry Jonesové s vědomím, že nejdou do normální nemocnice. Bylo to dva-
náct sester a sedm adeptek na sestru ve zkušební době. K tomu se přidalo 
padesát čtyři vybraných obyvatelek workhousu, které se jevily být schopné 
a vyškolily se u sester. Agnes přišla do něčeho vzdáleně podobného Scutari 
a dokázala zázraky. Byla profesionálně velmi zdatná a vedena vírou přistu-
povala k nemocným jako k bližním a jejich tělo bylo pro ni chrám Ducha sv. 
Zemřela už v r. 1868 na tyfus a byla pohřbena v rodném Irsku. 
Florence si jí velmi vážila a  složila jí hold spisem „Una a  její chudí“. Una 
byla tehdy známá literární postava. Vyzdvihla její víru, ošetřovatelské umě-
ní, mravní hodnoty, službu. Spis zároveň sloužil jako propagace ošetřovatel-
ského povolání. „Ošetřovatelství je umění, a má-li se stát uměním, vyžaduje 
stejně výlučnou oddanost, stejně tvrdou přípravu jako dílo malíře neb so-
chaře.“ Agnes byla jistě mimořádná osobnost a pravá žákyně a pokračova-
telka Florence. V Liverpoolu jsou na ni dosud památky a v oratoři katedrály 
stojí její socha.
Další pokračovatelkou díla FN, ale také její kritičkou byla tvrdohlavá Skotka 
Ethel Gordon Delfordová. Narodila se ve Skotsku r. 1857, rok po návra-
tu Florence z války. Její otec lékař brzy zemřel a matka se znovu provdala. 
Otčím byl bohatý, poslanec a měl pokrokové názory na vzdělání žen. Ethel 
tak dostala výborné všeobecné vzdělání. Inteligentní, temperamentní Ethel, 
zastánkyně hnutí za ženská práva, se rozhodla stát ošetřovatelkou. V dvaceti 
letech nastoupila do nemocnice v Nottinghamu, v jednadvaceti letech pro-
dělala výcvik v ošetřovatelské škole v Manchesteru a pak odešla do Londý-
na. Její kvality se brzy prosadily a už v dvaceti čtyřech letech se stala vrchní 
sestrou. V r. 1881 přešla do nemocnice u sv. Bartoloměje v Londýně, kde 
pracovala až do své svatby v  r. 1887. Provdala se za dr. Fenwiche, lékaře, 
s nímž si dobře rozuměla a který ji podporoval v její další práci. Manželství 
bylo bezdětné. I když po svatbě musela praxi ošetřovatelky opustit, věnova-
la se dál otázce ošetřovatelství, zejména vzdělání sester a jejich kvali�kaci. 
Vydala také studii o nemocech a infekcích u ošetřovatelského personálu.
Ethel měla odvahu mít i jiné názory než FN. Považovala jednoroční výcvik 
sester za příliš krátký a skutečně se dosáhlo protažení vzdělání až na 3 roky. 
Chtěla, aby ošetřovatelství byla skutečná profese, odborná profese a  sest-
ry aby nebyly vzdělané služky lékařů a správců nemocnic, jak se to někdy 
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dělo. Vybojovala pro ně i dovolenou. S tím vším Florence souhlasila. Ethel 
chtěla ovšem také, aby na rozdíl od původní školy studentky nedostávaly 
žádný plat. Podle ní to na školu přitahovalo nevhodné osoby. Florence pro-
testovala, že Ethel nastavuje příliš vysokou laťku a  dlouhým studiem bez 
�nanční kompenzace brání vstupu dívek z chudších vrstev. Měla stále živé 
sociální cítění. Ethel by raději viděla jako adeptky na ošetřovatelky jen vzdě-
lané ženy, tedy ze středních a ještě lépe vyšších vrstev. Další bod sporu byla 
otázka registrace sester. Ethel vedla kampaň za registraci sester. Lékaři byli 
povinně registrovaní už od r. 1858. Registrované ošetřovatelky by musely 
po škole a praxi být zapsané v  registru, dostaly by certi�kát platný všude 
a  titul registrovaná ošetřovatelka. Florence se obávala, že registr umožní 
pokračovat v práci i neschopným sestrám, které nebudou muset procházet 
kontrolou a  hodnocením. Návrh registrace sester projednával parlament 
poprvé r. 1903 a neschválil ho. Registrace byla schválena až v r. 1919 a Ethel 
to mohla sledovat z galerie pro veřejnost. Byl to výsledek její přes třicet let 
trvající snahy. Sama se stala první registrovanou sestrou v Británii s číslem 
1. Už předtím byly registrované sestry ve více zemích světa, třeba na Novém 
Zélandu (1902). V USA mohou nosit titul R.N. (registrovaná ošetřovatelka) 
za jménem.
V r. 1887 byla založena Britská asociace ošetřovatelek, iniciátorkou byla FN 
a Ethel i další. Tady se shodly. V r. 1893 byl založen British Journal of Nur-
sey. V r. 1899 se konal kongres Mezinárodní rady žen, kde jeden den byl vě-
nován sekci ošetřovatelství. FN kongres pozdravila osobním dopisem, byla 
už nepohyblivá. Ošetřovatelky tu založily vlastní organizaci a  téhož roku 
vznikla Mezinárodní rada sester, jejíž první prezidentkou se stala Ethel. 
Zdůrazňovala, že „práce ošetřovatelek na celém světě vychází ze stejné hu-
manity“. V r. 1901 se konal první sjezd ICN v USA, ale sídlo měla ICN v Ev-
ropě. (Na sjezdu už byly přítomny i dvě české ošetřovatelky.) Ethel byla také 
uznávaná novinářka. Byla kritická a  dokázala být ironická podobně jako 
FN. V tom i v houževnatosti či v  tvrdohlavosti, jak si šly za svým, si byly 
podobné. Byla také prezidentkou Nadace FN a aktivně působila v ženském 
hnutí. Zemřela stejně jako Florence ve svých devadesáti letech, jen na rozdíl 
od ní byla ležící po zlomenině krčku stehenní kosti jen rok. Přes rozpory 
v náhledu na některé prvky Ethel vlastně pokračovala v práci FN a rozšířila 
ji. Dílo a život Florence by tak bez ní byly neúplné. Cíl měly obě stejný – mo-
derní skutečně dobré ošetřovatelství ve prospěch nemocných.
V  devatenáctém století vznikl také Červený kříž. Zakladatel Červeného 
kříže Švýcar Henri Dunant si FN velice vážil a  hlásil se k  ní jako ke své 
inspirátorce. Napsal: „To, co mě přimělo jít (…) a pomáhat, byl ten velký 
vzor, který nám Florence dala na Krymu.“ Zaslal jí svou knihu „Vzpomínky 
na Solferino“. Florence reagovala živě jako obvykle a vyjádřila své odmít-
nutí. Domnívala se totiž, že o raněné a nemocné vojáky by se měly starat 
jednotlivé vlády, že by byla chyba zbavovat je odpovědnosti a  tuto starost 
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přesouvat na dobrovolnické a charitativní spolky. Teprve když poznala, že 
u Červeného kříže jde o něco jiného, začala ho, byť omezeně, podporovat. 
Byly tu podobné premisy a cíle, ale cesty různé. U FN to byla reforma péče 
a péče zajištěná vlastní zemí, u Červeného kříže zcela nový typ mezinárodní 
nevládní organizace. 
Zajímavý je i vztah Alice Masarykové (1879–1966) k Florence Nightingale. 
Dcera prvního československého prezidenta, byla po matce poloviční Ame-
ričanka a měla tak blízko k anglicky mluvícímu světu. Sama původně studo-
vala dva semestry lékařství, teprve pak přešla na �lozo�i a historii a stala se 
jednou z prvních doktorek těchto oborů u nás. Přesto se dál o zdravotnictví 
aktivně zajímala. V r. 1902 při svém pobytu v Londýně navštívila i Elizabeth 
Blackwellovou, ale s FN se pro její zdravotní stav už nemohla osobně setkat. 
Její duch ale poznávala přímo v Anglii a v Americe a inspirovala se jím. Za 
první světové války působila ze začátku jako dobrovolná ošetřovatelka ve 
vojenských nemocnicích na více místech v  Čechách. Po válce se angažo-
vala v Československém červeném kříži a spolupůsobila při vzniku ošetřo-
vatelské školy ČSČK (1920–1931) i dalších škol. Chtěla, aby škola skutečně 
nesla ducha FN. Proto zařídila příjezd tří amerických sester a pomáhala při 
překladu učebnic z  angličtiny. „Notes of nursing“ FN byly stále základní 
učebnicí. Později působila při vzniku stipendijního výboru FN, zajištujícího 
další vzdělání sester v zahraničí.



55



56

9. Poslední roky a smrt

Florence se dožila vysokého věku jako mnozí v její rodině, a to bez ohledu 
na prožité útrapy a na dlouhodobé chronické nemoci. Ale nebylo to úplně 
idylické. Od roku 1897 byla už trvale ležící, celých třináct let do své smrti 
a navíc posledních 10 let slepá. Nevidomá ležící stará dáma a zdá se, že po-
slední roky trpěla stařeckou demencí. Do konce života mohla zůstat ve svém 
domě, poslední roky s osobní asistentkou. Těšila se z návštěv široké rodiny, 
přátel a velmi z mladých studentek školy – důkazu životnosti jejího poslání.
Za svůj život získala FN bezpočet o�ciálních ocenění. Připomeňme hlavní 
a nejzajímavější: už v r. 1870–1871 tzv. Ženevský kříž (vyznamenání Čer-
veného Kříže); v r. 1883 Královský čestný kříž a konečně r. 1907 jako první 
žena Britského impéria obdržela z rukou panovníka Řád za zásluhy, měla 
tehdy 87 let. V r. 1904 se stala dámou řádu johanitů (nekatolické odnože 
tohoto řádu). Byla oceněna také královskou statistickou společností za svou 
práci o službě ve válce a stala se jako první žena její členkou. V r 1874 se sta-
la čestnou členkou i Americké statistické asociace. Ještě víc než o�ciálních 
ocenění dostala Florence neo�ciálních uznání v úctě a  lásce lidí, veteránů 
a jejich rodin, studentek , sester i nemocných. 
Zemřela ve svých devadesáti letech 13. srpna 1910 v Londýně. Jako nositel-
ka Řádu za zásluhy měla nárok na státní pohřeb ve Westminsterské katedrá-
le, ale nepřála si ho. Pohřeb proběhl proto v katedrále sv. Pavla v Londýně. 
Její ostatky pak byly uloženy v rodinné hrobce v kostele sv. Markéty v East 
Wellow, tedy blízko Embley Park. Místo jejího odpočinku je označeno jen 
iniciálami a daty narození a smrti, jak si přála.
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10. Posmrtný příběh aneb včera, dnes a zítra

Smrtí její příběh neskončil, ale během víc jak sta let po smrti se rozvíjel dál. 
Včera: Za minulého režimu jsme během studia měli o FN jen zmínku a pře-
devším bylo zdůrazněno, že první skutečné odborně vzdělané ošetřovatelky 
byly ruské! ženy, které vyškolil a přivedl na bojiště v době krymské války 
ruský chirurg Pirogov, a to o rok dřív, prosím, než přijela FN. Pirogov byl 
opravdu výjimečná osobnost, výborný chirurg i pedagog. Vyškolil třicet žen 
jako ošetřovatelky a ty poskytovaly první pomoc přímo na frontě, na rozdíl 
od sester FN, které pracovaly v nemocnici. Sedmnáct z nich také proto bylo 
zabito. Sám Pirogov přežil. Je dobré na něho a jeho ošetřovatelky nezapo-
mínat pro změnu zase dnes. Tehdy to celé ale zapadalo do nevysloveného 
dogmatu, že vše bylo prvně v  Rusku a  Západ to potlačil či ukradl. Jeden 
vtip z té doby byl „Kdo postavil první pyramidy? No ruskij čelověk přece, 
akorát je kapitalisti přesunuli do Egypta“. Za totality byla na odznaku sester 
vyměněna lampa za červený kříž s nápisem Sloužím zdraví lidu a teprve v r. 
1990 se vrátil klasický odznak. Florence měla přece jasný buržoazní původ 
a ještě k tomu pocházela ze západní imperialistické Anglie, tak to by oprav-
du nešlo, soudruzi.
Dnes: Den jejích narozenin, 12. květen, je mezinárodním dnem ošetřova-
telek. Florence připomíná lampa na odznaku zdravotních sester po celém 
světě, byť jde o historicky nesprávnou lampičku, ale důležitý je symbol bdě-
lého světla. V Británii dostává sestra navíc i malý odznáček na klopu tře-
ba slavnostního kostýmku, je to znak cti. Její jméno nese po celém světě 
mnoho institucí a škol, odborných společností a časopisů, i u nás je časopis 
Florence, vydávaný univerzitou v Hradci Králové pro nelékařská zdravot-
nická povolání. Nejvyšší dnešní mezinárodní ocenění pro zdravotní sestru 
je Medaile FN udělovaná mezinárodním Červeným křížem. FN má četné 
památníky, sochy. Velmi známá je její socha na náměstí Waterloo v Londýně 
u památníku krymské války z r. 1915. Florence je věnováno vlastní muzeum 
v Londýně v Lambethu a také v Istanbulu. Před několika lety byla v anketě 
BBC zařazena mezi sto nejdůležitějších Britů. Je považována za druhou nej-
známější a nejvlivnější ženu viktoriánské doby hned po královně Viktorii. 
A  má také nebeské ocenění. Dokonce dvojí. První je po ní pojmenovaný 
asteroid č. 3122 a druhé je církevní. Anglikánská církev uvažovala o její co-
mmemoratio , tj. připomínce v  liturgii a kalendáři, což je tak trochu ana-
logie katolického svatořečení. Commemoratio mají v  anglikánské církvi 
z  osob po reformaci např. manželé Boothovi, zakladatelé Armády spásy. 
Některé církve anglikánského společenství commemoratio FN slaví. V Ná-
rodní katedrále ve Washingtonu se nachází velká skleněná vitráž s výjevy 
z  jejího života, jako tomu bývá u  svatých, podobně i  jinde. A  v  katolické 
bazilice Santa Croce ve Florencii, v jejím rodišti, má pamětní nápis a sochu.
K posmrtnému osudu Florence patří i story Black and White aneb příběh 
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Mary Jane Seacoleové (1805–1881). Mary se narodila na Jamajce, tehdy brit-
ské kolonii, jako dcera britského důstojníka ze Skotska a domorodé ženy. 
Byla tedy míšenka, sama se označovala za kreolku. Matka vedla hotel a byla 
stejně jako její matka, Maryina babička, domorodou léčitelkou. Tzv. saint či 
doctress byly léčitelky v karibské oblasti s kořeny v lidové africké medicíně, 
kterou sem přivezli černí otroci. V tomto umění vyučila matka i Mary. Mary 
Jane se provdala v dvaceti letech za obchodníka, měla syna a po smrti obou 
podnikala dál samostatně v karibské oblasti a střední Americe ve více obo-
rech. Skoro vždy ale vedla hotel či lépe penzion. V době cholerové epidemie 
v Panamě ve svém hotelu ošetřovala nemocné a byla za to velmi ocenována. 
V krymské válce nabídla v Anglii své služby jako léčitelka a ošetřovatelka 
nejprve vládě – ministru války Herbertovi. Po odmítnutí se pokusila získat 
souhlas FN a přes ni ministra. Florence ji ale odmítla. Nedostala tedy žád-
nou o�ciální podporu. Na soukromé náklady (své a sponzora) odcestovala 
na Krym, kde se usadila v Balaklavě, dnes je to součást Sevastopolu, mezi 
přístavem a vojenským táborem. Mary Seacoleová, kterou pak nazývali Mo-
ther Seacole (tuto přezdívku vymyslel válečný reportér Russell), tu vybudo-
vala tzv. Britský hotel. To byl penzion, který fungoval jako klub pro britské 
důstojníky a  také pro hosty, třeba právě novináře. Zde si mohli v určitém 
pohodlí a s dobrým jídlem a pitím na chvíli odpočinout od války a pokud 
byli nemocní nebo zranění, dostalo se jim ošetření a  léčby bylinami. Paní 
Seacoleová organizovala na kopcích jakýsi catering pro pozorovatele bitvy 
(snad pro válečné zpravodaje?). Mimo to se po bitvě vypravovala na bojiště 
a poskytovala tu první pomoc raněným. Za to dostala medaili za zásluhy. 
Její hotel a péče byly velmi oblíbené. 
Po skončení války ale zbankrotovala a v r. 1856 se vrátila do Anglie. O rok 
později vyšla její autobiogra�e „Obdivuhodná dobrodružství paní Seaco-
leové v  mnoha zemích“ (Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many 
Lands). Napsala ji s  pomocí najatého redaktora, protože neuměla dobře 
gramatiku, a kniha je dodnes čtivá. V posledních letech je znovu vydávána 
a na jejím podkladě vznikají další umělecká díla. Aby se dostala z nouze, 
v r. 1857 uspořádal fond veteránů v její prospěch na břehu Temže charita-
tivní slavnost s představeními, které se účastnilo osmdesát tisíc návštěvní-
ků, veteránů z války a dalších i členů královské rodiny. Slavnost měla velké 
provozní náklady a nakonec zisk nebyl tak velký, jak se očekávalo. Později 
žila paní Seacoleová na Jamajce a pak znovu v Anglii a od r. 1867 jí musel 
opět �nančně vypomáhat fond pro veterány. Okolo r. 1860 konvertovala ke 
katolické církvi. Zemřela v Londýně r. 1881 a byla pohřbena na katolickém 
hřbitově. 
Po smrti byla polozapomenuta, až asi od r. 1970 byla znovu jakoby vzkříše-
na. Stala se z ní významná postava pro africkou diasporu ve Velké Británii, 
„rivalka“ FN, diskriminovaná osoba, symbol rasových postojů. V  r. 1991 
dostala posmrtně státní vyznamenání Jamajky. V  r. 2004 byla zvolena za 
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nejvýznamnější černou Britku. Vytváří se tak tzv. PC mýtus (mýtus political 
corectly - politické korektnosti) a proti němu zase bojují jiní. Podle tohoto 
mýtu byla Mary odmítnuta vládou i FN pro barvu pleti, a přesto dokázala 
sama to, co FN s vládní podporou. Jaká je pravda, Bylo tomu tak? Podívejme 
se na to. I když barva pleti, to že byla míšenka, hrálo tehdy pravděpodobně 
také svou roli, byly tu i  jiné faktory. Měla kolem padesátky a  to tehdy byl 
značný věk. Jaroslav Vrchlický byl v  tomto věku osloven s  úctou „kmet“. 
A dále: neměla žádný o�ciální výcvik jako sestry FN , bylo tu spojení s pod-
nikatelskými aktivitami a její léčitelství – lidová karibská medicína bylo pro 
o�ciální medicínu nepřijatelné a pro křesťanství zase podezřelé pro spojení 
s  africkými pohanskými kořeny. Suma sumárum: raději ne! Nedovedu si 
ostatně představit samostatnou svéráznou paní Seacoleovou pod velením 
FN vyžadující vojenskou poslušnost. To by nefungovalo. Sama Mary Jane ve 
svých zápiscích napsala, že cestou na Krym do Balaklavy navštívila anglic-
kou nemocnici a FN že ji přijala laskavě, ptala se ji na přání a nechala ji tam 
přespat i se snídaní. Nepíše, že by měla zájem stát se jednou z jejích sester. 
I později o Florence mluvila vždy srdečně. Florence ji a Britský hotel prav-
děpodobně nebrala vůbec jako konkurenci, spíš v  nejlepším případě jako 
doplnění, a zdá se, že ani to ne. Byla k ní při osobním setkání kdysi vstřícná, 
ale mnohem později po válce napsala svému švagrovi, že o spojitosti mezi 
jejími sestrami a  paní Seacoleovou nemůže být absolutně řeč, což ovšem 
znamenalo, že nějaká řeč byla. O Britském hotelu se dokonce vyjádřila jako 
o  „bad house“ (špatném domě), kde bylo mnoho opilství a  pochybného 
podnikání. FN pravděpodobně nedokázala pochopit a  zhodnotit význam 
úniku ze zla války pro vojáky aspoň na chvíli i za pomoci alkoholu a možná 
ji vadilo, že to byl únik pro důstojníky a bohaté, ne prosté vojáky. Těžko říci. 
V  rámci politické korektnosti je dnes ovšem vše jinak a mezi FN a Mary 
Seacoleovou se budují souvislosti. V  r. 2005 byla instalována dlouhodobá 
výstava o M. Seacoleové přímo v muzeu FN. Výstava se protáhla až do r. 
2007. Británie uděluje výroční cenu M. Seacoleové za pokrok sestrám, po-
rodním asistentkám. Její jméno nesou nebo mají její pamětní síň mnohé 
školy, nemocnice i univerzity. Děti v Británii se podle osnov učí současně 
o ní a FN z jako o dvou průkopnicích. V r. 2016 byla postavena bronzová 
socha znázorňující Mary, jak s lékařskou brašnou přes rameno kráčí na bo-
jiště. Socha stojí přímo v nemocnici sv. Tomáše, ačkoliv s touto nemocnicí 
a školou sester v ní neměla nic společného. Příznivci FN marně protestova-
li. (Možná mají být rádi, že radikálové nevyzývají k stržení sochy FN, bílé 
ženy, pro její rasistické odmítnutí black Mary). To aby laskaví čtenáři byli 
v obraze; nevíme, jak se bude situace zítra vyvíjet. Jak to napsal K. Havlíček 
Borovský: „dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák“. 
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Závěr

Florence je známa jako Dáma s lampou. Lampa a světlo jsou symbolem bdě-
lé péče i naděje. Na jedné poštovní známce v USA byla vyobrazena ošetřo-
vatelka nikoliv s lampou, ale s hořící svíčkou, od níž si zapaluje světlo. Může 
jím svítit do temnot nemocných i nést jej dál a předávat dalším ošetřovatel-
kám. Tak FN působila a vlastně neviditelně působí stále v řetězci předávání 
povolání. Kéž toto světlo neuhasne v žádných, třeba byrokratických temno-
tách! 
Na konec se ještě můžeme zamyslet nad dvěma citáty a prorozjímat slib FN. 
Složilo jej už tolik sester a může vést dál i ty sestry a ošetřovatelky, které ho 
nesložily.

„Kráčejte cestou vedoucí k dobru se srdcem prostým a upřímným.“

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, by měli toto štěstí při-
jmout jako lidé, kteří se tím stávají pokornými. Vždy mají pamatovat na to, že 
mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má 
to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, by měl pochopit, že se mu tím dostává 
velké milosti.“

Slib Florence Nightingalové 

„Slibuji slavnostně Bohu na svou čest
za přítomnosti celého tohoto shromáždění, 
že povedu mravný život a že budu vykonávat věrně své povolání.
Zdržím se všeho zhoubného a špatného 
a nikdy vědomě nepodám škodlivý lék.
Přičiním se, co moje síly stačí, povznést úroveň svého povolání 
a zachovám tajemství o všem, co mi bude důvěrně svěřeno
o osobních a rodinných záležitostech nemocných, 
o nichž se dozvím při své činnosti.
Vynasnažím se podle svých sil 
podporovat loajálně lékaře při jejich práci
a obětavě pečovat o blaho těch, kdo budou svěřeni do mé péče.“
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Dovolte mi na konec modlitbu.

Buď veleben Bůh, který je Dárce života.
Děkujeme Ti, Pane, za všechny sestry a ošetřovatele,
kteří odrážejí Tvou milosrdnou lásku, soucit a něhu. 
Na přímluvu všech svatých tohoto stavu Tě prosíme
dej jim sílu nést dále světlo, 
trpělivost být pro nemocné Tvými anděly
 a dej jim zakusit štěstí, plynoucí z této služby věrné lásky.
Povolej, prosím, další k tomuto povolání 
a nám zachovej vždy vděčné srdce. 
Amen.

Děkuji laskavé a  trpělivé čtenářce či čtenáři a přeji všem dobro a vedlejší 
účinek služby, jakékoli služby, tj. smysl života a štěstí.

MUDr. Jitka Krausová
Pastorálně terapeutické poradenství

Olomouc
poradna.krol@seznam.cz
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www.jsmeblizkovam.cz

• Organizace poskytování pastorační péče a s ní spojených příbuzných činností 
pacientům, jejich blízkým a zaměstnancům ve zdravotnických službách.

• Podpora poskytování pastorační péče nemocným a seniorům ve farnostech.

• Poskytování odborného poradenství, supervizí a konzultační pomoci v oblasti 
pastorační péče ve zdravotnictví.

• Organizace vzdělávacích aktivit (seminářů, přednášek, konferencí).

• Organizace informačních akcí cílených na odbornou i laickou veřejnost.

• Příprava a realizace výzkumných projektů.



vznik: 1. 2. 2019
v terénu: 32 nemocničních kaplanů a 31 dobrovolníků v pastorační péči 

v 29 nemocnicích, léčebných ústavech, hospicích a domovech pro seniory

Nemocniční kaplan
• je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči

(duchovní službu) ve zdravotnických a sociálních službách 
• může být kněz, jáhen, řeholník či řeholnice, jiná zasvěcená osoba, muž i žena,

s vysokoškolským teologickým a následným postgraduálním vzděláním
• působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí,

jeho činnost má tak charakter poslání a služby církve 
• nabízí nemocnému svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí

na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti
• je k dispozici i příbuzným a blízkým pacienta, zdravotnickému personálu 

„Nejlepším lékem pro člověka je člověk.
Nejvyšším stupněm léku je láska.“

Paracelsus

www.kaplanivnemocnici.cz




