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Boromejka
Vojtěcha Antonie Hasmandová
Politická vězeňkyně a bojovnice za náboženská práva a svobody

M a r kéta Do l eža lo vá

Životní osudy jedné z nejzajímavějších osobností mezi představenými ženských
řádů v poválečném Československu, Vojtěchy Antonie Hasmandové z Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jsou inspirativní i v dnešní době,
v časech, kdy náboženská práva jako součást obecně uznávaných práv lidských
a občanských jsou opět pošlapávána nově se rozmáhajícími totalitami,
ohrožujícími demokraticky spravovaný svět.
Řeholnice tvoří nepřehlédnutelnou
skupinu mezi politickými vězenkyněmi padesátých let. Odstranění všeho,
co ztělesňovalo křesťanskou víru,
z veřejného života figurovalo mezi
hlavními úkoly KSČ na ideologickém
úseku na předním místě. Z řady internovaných, odeslaných do opuštěných
a chátrajících klášterů, určených pro
zdraví nebezpečnou práci ve výrobě,
držených v samovazbě, nejrůznějšími
způsoby pronásledovaných a šikanovaných řeholnic vystupuje sestra
Vojtěcha jako žena neohrožená, pevná
ve svém přesvědčení a důsledná v protestu proti upírání práva žít s tímto
přesvědčením v souladu.
Sestra Vojtěcha Hasmandová, pokřtěná Antonie, se narodila 25. března
1914 v Huštěnovicích v okrese Uherské
Hradiště. Její rodná obec se nachází
u poutního místa Velehrad, spojeného
s památkou zemských patronů, soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje. Jde
o tradičně zemědělskou, zbožnou oblast, kde v početných rodinách dostala
základ pro své duchovní povolání řada
nejvýznamnějších osobností římskokatolické církve (dále jen církve). Rodi-

na Floriana a Rosalie Hasmandových
byla velká. Antonie (rodinou nazývaná Tonečka) přišla na svět jako páté
dítě ze sedmi žijících, dvě její starší
sestry, Františka (nar. 1906) a Anna
(nar. 1912), vstoupily též k boromejkám
(první z nich dostala řádové jméno Simeona, druhá Emilie). Šťastné dětství
Antonie ukončila v roce 1920 smrt její
matky Rosalie. Tehdy jí bylo šest let.1
Po skončení obecné školy v rodné
obci pokračovala Antonie do roku
1927 ve studiu na měšťanské škole
v blízkých Babicích. V tomto období
(roku 1926) přijala svátost biřmování.
Odtud vedly první kroky k řeholnímu
povolání. Při výběru řehole na ni velmi
zapůsobil příklad starších sester. Ze
státní měšťanské školy přestoupila
na řádovou dívčí měšťanku sester
boromejek ve Frýdlantu nad Ostravicí, po jejím absolvování pokračovala
od roku 1929 ve studiu na Učitelském
ústavu u sv. Anny v Ječné ulici v Praze.
U velmi mladých dívek, které stály jako
čekatelky na samém počátku náročné
formace boromejek, se obvykle nevybíralo další jméno. Antonií však bylo
v té době ve škole několik, z ryze prak-

Sestra Vojtěcha jako učitelka v Třeboni, 1939
Foto: Archiv sester boromejek

tických důvodů proto přijala Antonie
Hasmandová méně obvyklé čekatelské
jméno Romanka. O dva roky později
(1931) zemřel i její otec. Po složení maturity vstoupila do noviciátu v mateřinci sester boromejek ve Vlašské ulici

1	Tyto životopisné údaje jsou čerpány z publikace ČEŠÍKOVÁ, Remigia Anna SCB: Matka Vojtěcha – Služebnice Boží. Statečný svědek víry.
Řád, Praha 2013, s. 15.
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Nahoře: Sestra Vojtěcha, první sedící řeholnice, dvě její sestry, rovněž boromejky, s dalšími
sourozenci a neteřemi. Dole: Hasmandová jako ředitelka školy v Brně-Líšni v průvodu žaček,
1947
Foto: Archiv sester boromejek

na pražské Malé Straně. V roce 1933
přijala obláčku neboli řeholní roucho
a nové řádové jméno Vojtěcha, první
sliby složila v roce 1935. Po šesti letech
noviciátu a juniorátu složila 19. března 1940, v těžkých časech nacistické
okupace, věčné sliby.
Kongregace sv. Karla Boromejského
působila v Čechách od první poloviny

19. století na žádost průkopníka vzdělávání zrakově postižených Aloise Klára. První české sestry absolvovaly formační období ve Francii, zemi původu
kongregace, v jejím centrálním sídle
v Nancy. Po tomto zaškolení pečovaly
od roku 1837 o nevidomé v ústavu na
pražském Klárově. Později vybudovaly
v sousedství strahovského premons-

trátského kláštera pod Petřínem nemocnici sv. Karla Boromejského. Tato
dodnes fungující Nemocnice Pod Petřínem byla původně určena pro péči
o nevyléčitelně nemocné a umírající.
V těsném sousedství vznikl mateřinec,
tedy centrum kongregace, kde sídlila
rovněž její představená.
Ve čtyřicátých letech minulého
století působily boromejky na sto dvaceti místech po celé zemi, především
v nemocnicích, školách a sociálních
ústavech. Své putování po pedagogických řádových institucích začala
budoucí sestra Vojtěcha ve druhém
roce noviciátu výukou na klášterní
škole v jihočeské Třeboni, kde pobývala s přestávkami do roku 1942.
Následoval návrat do pražského mateřince k vykonání půlroční přípravy na
obnovu věčných slibů. Po jejich složení
pokračovala v pedagogických kurzech
pro výchovu učitelek měšťanských
dívčích škol. Odbornou přípravu na
pedagogické fakultě však nemohla
dokončit, za nacistické okupace byly
vysoké školy uzavřeny a působení řádových sester ve školství zakázáno.
Boromejky s pedagogickou kvalifikací
se přeškolily na zdravotnice a přešly
do nemocnic. Rovněž sestra Vojtěcha
prošla touto novou zkušeností. V letech 1942–1945 se věnovala ošetřování
civilních pacientů a později hlavně raněných vojáků v nemocnici ve Slaném.
Ke konci války se začala učit rusky
(měla vlohy pro studium jazyků), v očekávání nových pacientů – raněných
rudoarmějců. Na všechny situace,
které při ošetřování mladých mužů
prošlých extrémně tvrdými poměry na
východní frontě nastávaly, se připravit
nemohla. Přesto v nich obstála díky
vrozené pohotovosti a neohroženosti.
Nejlíp se s nimi (se sovětskými vojáky –
pozn. aut.) dohovořila sestra Vojtě
cha. To asi rozněžnilo jednoho Voloďu
tak, že se pokusil ji obejmout. Vojtěcha
mládence rázně odstrčila. Pak ukázala
na kříž, který visel na stěně, a důrazně
řekla: „Voloďo, já patřím tam Tomu.“ Od
toho dne byli všichni Rusáčkové k sestře
Vojtěše velmi uctiví.2

2	HOLKOVÁ, Marie: Matka Vojtěcha. Cesta, Brno 2013, s. 108.
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Poválečná léta přinesla pro sestry
nové ohrožení. Řada provinčních
domů byla po odsunu sester německé
národnosti na hranici zániku. Kon
gregace se musela vyrovnat se ztrátou
zkušených sester a s tlakem na omezování církevního školství, vyvíjeným
komunistickými ministry ve vládě
obnoveného československého státu.
Těmto výzvám v letech 1945–1949 čelila i sestra Vojtěcha z pozice ředitelky
řádové školy v Brně-Líšni. Po převzetí
moci v zemi v únoru 1948 přijali komunisté tvrdá opatření k omezení
církevního školství a v únoru roku
1949 církevní školy uzavřeli. Sestra
Vojtěcha znovu změnila působiště:
musela opustit líšeňskou dívčí školu,
jejíž rekonstrukci po válce věnovala
mnoho úsilí.3 Vrátila se do Prahy, kde
pracovala v administrativě Nemocnice
pod Petřínem.
V dubnu roku 1950 ustanovila ge
nerální představená kongregace Bohumila Langrová 4 sestru Vojtěchu
představenou v charitním domově
sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, který byl přímo ve světcově
rodném domě.5 Již tak náročný úkol
vést komunitu oslabenou vysídlením
německých sester ztěžovala zvýšená
pozornost Státní bezpečnosti (StB).
Prachatice, ležící poblíž hranice s Bavorskem a Rakouskem, byly důležitým
výchozím bodem na cestě za svobodou
pro mnoho pronásledovaných, kteří
hledali východisko v odchodu do exilu.
V noci ze 13. na 14. dubna 1950 zasáhl režim proti mužským klášterům.
Řeholníci byli v nočních hodinách
přepadeni, odvezeni ze svých domů
do internačních klášterů. Proběhly

Rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. V této budově byla Vojtěcha Has
mandová zatčena.
Foto: Archiv sester boromejek

3	Škola v Brně-Líšni byla založena díky podpoře urozeného mecenáše boromejek hraběte Egberta Belcrediho. Ten v r. 1863 daroval sestrám
usedlost a dále je podporoval při stavbě kláštera a školy. Za německé okupace se ve škole po letcích vystřídalo několik druhů vojska.
Neunikla ani bombardování v závěru války. Její inventář byl velmi poškozen a zčásti rozkraden. Dnes se původní řádová škola nachází
v komplexu ZŠ Holzova.
4	Bohumila Žofie Langrová (1896–1979), generální představená boromejek od r. 1945. Byla jednou z obětí procesu s uměle sestavenou
skupinou „O. Mádr a spol.“ Státní soud Praha ji při svém jednání probíhajícím v Brně odsoudil dne 13. 6. 1952 k trestu odnětí svobody
na 20 let. V roce 2011 jí byla udělena in memoriam pamětní medaile „Za svobodu a demokracii“ (cena Václava Bendy).
5	Jan Nepomuk Neumann (1811–1860), první americký světec s částečně českým původem se narodil v Prachaticích do česko-německé
rodiny. Po ukončení studia bohosloví ho pro nadměrný počet adeptů kněžství odmítli v jeho diecézi vysvětit. Jednou z možností, jak
dosáhnout svěcení, byl odchod do misií. Podařilo se mu zajistit si místo mezi německými přistěhovalci v Severní Americe. Několik let
jezdil z místa na místo po německých osadách v divočině, setkal se též s indiány a uvažoval o nových metodách pastorace vstřícnějších
k mentalitě těchto „dětí přírody“. V r. 1842 vstoupil do řádu redemptoristů a v letech 1847–1849 již vedl celou jejich americkou misii
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první demonstrativní politické procesy s představiteli nejvýznamnějších
řádů. Mezi několik málo řeholníků,
kterým se podařilo uniknout, patřil
františkán pater (P.) Remigius Rudolf
Janča. Nejprve se skrýval v Nemocnici
pod Petřínem v Praze. Pobyt v hlavním
městě se brzy stal neúnosný, zejména
za stavu, kdy, jak ještě bude zmíněno
dále, přestal být jediným, komu matka představená poskytovala podporu
na útěku před státní mocí. Řešení se
našlo v jeho přemístění do Prachatic.
Na žádost matky představené zde převzala odpovědnost za pobyt hledaného
duchovního sestra Vojtěcha. Ukrývání
uprchlého řádového kněze představovalo značné riziko, navíc Prachatice
nebyly, vzhledem k odvážným výjezdům P. Janči na duchovní cvičení pro
sestry a ke slídění StB po „narušitelích
hranic“, příliš klidné místo. Otec Remigius se nespokojil se službou sestrám
vysílaným přímo do Prachatic na dovolenou, považoval za svoji povinnost
povzbudit i další sestry v menších komunitách na jihu Čech, od Vimperka
až po Vysočinu. Dokonce se pokusil
navázat spojení i s těmi, které byly
internované v klášteře v Hejnicích.
Podezření českobudějovické StB vůči
prachatickým sestrám zesílilo, bylo
však třeba přistihnout uprchlíka na
„místě činu“. Otec Remigius ve vazbě
vypovídal o svých kontaktech s internovanými sestrami takto: V srpnu 1952
jsem na žádost představené kláštera

v Prachaticích Antonie Hasmandové
zprostředkoval ilegální spojení s řehol
nicemi v Hejnicích u Českého Frýdlantu,
tím způsobem, že jsem dvakrát odjel do
Hejnic a zprávy od Hasmandové, které
byly zabaleny do klubka černé vlny, jsem
vhodil nepozorovaně do otevřeného okna
kláštera, kde jsou řeholnice ubytované.
Po splnění tohoto úkolu jsem poslal vždy
Hasmandové, dle předchozí domluvy, te
legram buď s kladnou, nebo zápornou
větou, což mělo znamenat, zda se mi
předání zpráv podařilo, či ne.6
Od letních měsíců roku 1952 probíhalo intenzivní sledování sestry
Vojtěchy a celé prachatické komunity. Dne 10. září 1952 vtrhlo policejní
komando do domu sester najisto. Mezi
zatčenými byla jak sestra Vojtěcha,
tak P. Janča, který se tentokrát marně
pokoušel o útěk přes klášterní zahradu. Zatýkání v prachatické komunitě
představovalo další vlnu perzekuce
sester. Již v lednu roku 1952 proběhl
zátah proti pražskému mateřinci a řeholnicím působícím v Nemocnici Pod
Petřínem. StB zjistila, že zde ukrývají
před zatčením teologa Otto Mádra.7
Toto odhalení se stalo záminkou
k zatčení vedení kongregace v čele
s generální představenou Langrovou
a k pozdějšímu odstranění sester z nemocnice.
Vyšetřování Vojtěchy Hasmandové
a společně s ní zatčených sester Doloris Marie Janákové a Edigny Terezie
Bílkové probíhalo ve vazební věznici

v Českých Budějovicích s největší
frekvencí výslechů v době od 16. září
do 9. listopadu 1952. Pozornost vyšetřovatelů se soustředila na sestru
Vojtěchu, která jako představená
prachatické komunity odpovídala za
všechny jí podřízené sestry. Úvodní série výslechů se zaměřovala na způsob
komunikace prachatické komunity se
sestrami internovanými v Hejnicích.
Snaha udržovat kontakt s internovanými, zejména jejich informování o vystěhování sester z pražského mateřince a nemocnice a o zabavení inventáře
nemocnice, to vše bylo považováno
za protistátní činnost. Výslechy dále
cílily na osobu P. Janči a jeho aktivity v Prachaticích. Duchovní cvičení
pro sestry, činnost naprosto běžná
v rámci fungování každé kongregace
ve svobodných podmínkách, se stalo
silně přitěžující okolností. Vojtěcha
Hasmandová vypověděla: V lednu 1952,
kdy pobyt Janči v Praze byl již krajně ne
bezpečný, odjel opět k nám do Prachatic,
když pak koncem ledna byla Langrová
zatčena, nabídla jsem mu trvalý úkryt.
Řádové sestry jsem upozornila, aby
o Jančovi s nikým nemluvily. Protože do
kaple měly přístup i civilní osoby, zamy
kaly jsme dveře kaple v době, kdy Janča
sloužil bohoslužbu.8 Nejtěžší výslechy
z října a listopadu 1952 byly vedeny se
záměrem přimět vyšetřovanou k výpovědím proti generální představené
Bohumile Langrové. Jejich cílem bylo
získat „důkazy“ o údajném vlastizrád-

a největší řeholní dům v Pittsburghu. V r. 1852 byl ustanoven biskupem v diecézi Filadelfia, kde založil početné nemocnice, sirotčince
a školy. Je považován za zakladatele katolického školství v USA. Svatořečil jej papež Pavel VI. v roce 1977. Tehdy se vzácnou shodou
okolností podařilo neočekávaně vysokému počtu duchovních z Československa dostat povolení k účasti na této slavnosti v Římě.
Viz http://www.kna.cz/kalendarium/19-cervna-sv-jan-nepomuk-neumann.html (citováno k 10. 9. 2015).
6	
ABS, f. Vyšetřovací spisy České Budějovice (ČB-V), vyšetřovací spis a. č. V-786 ČB, Jarolímek a spol., osobní spis Rudolf Janča, výslechový protokol ze dne 30. 4. 1953.
7	ThDr. Otto Mádr (1917–2011), odborník v oblasti morální teologie s velkým zahraničním renomé patřil k nejvýznamnějším osobnostem
skryté církve v období normalizace. Studium na pražské bohoslovecké fakultě dokončil v době jejího uzavření za nacistické okupace
na teologickém učilišti přemístěném do Dolních Břežan. Na kněze byl vysvěcen v r. 1942. Nejprve působil jako kaplan v Zásmukách,
později administroval farnost ve Stříbrné Skalici. Po válce studoval v Římě, kde získal licenciát z teologie. Doktorát z teologie na pražské
teologické fakultě získal v r. 1949 těsně před jejím přestěhováním do Litoměřic, kde po odchodu prakticky celého původního profesorského sboru začala fakulta fungovat pod státním dozorem, bez schválení Apoštolským stolcem. Mádr se v této situaci inspiroval chorvatským jezuitou Tomislavem Kolakovičem, který působil mezi vysokoškolskou mládeží původně na Slovensku a po válce krátkou dobu
v Praze. Srov. Otto Mádr, Quotidie morior – umírám kdykoliv, http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/80?locale=cs_CZ (citováno k 10. 9. 2015).
8	
ABS, f. ČB-V, vyšetřovací spis a. č. V-786 ČB, Jarolímek a spol., osobní spis Hasmandová Antonie, výslech ze dne 28. 4. 1953.
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ném spojení představené s Vatikánem,
„konspirativním“ styku s českobudějovickým biskupem Josefem Hlouchem
(korespondence s ordinářem diecéze,
ve které sestry působily, tvořila opět
běžnou agendu matky představené),
o instruování sester k zachovávání
řeholního způsobu života i v případě
zrušení kongregace (pokud by sestry
byly nuceny odejít do civilního života).
Konečně se vyšetřovatelé snažili získat přiznání k účasti na rozšiřování
tiskovin obsahujících opisy relací vatikánského rozhlasu, zejména těch, které přinášely nebo komentovaly výroky
papeže Pia XII., jehož nekompromisní
postoj vůči komunistické proticírkevní politice silně dráždil bezpečnostní
i stranické struktury. Mezi důkazním
materiálem zabaveným při domovní
prohlídce v Prachaticích se našel, což
lze uvést jako příklad absurdních závěrů vyšetřovatelů, např. opis českého
překladu vánočního poselství papeže.
Sestra Vojtěcha zůstala v českobudějovické vazební věznici do 8. května
1953, pak ji převezli do věznice v Písku,
kde setrvala až do hlavního soudního
přelíčení. Dne 19. září 1953 ji Krajský
soud České Budějovice, zasedající
v Písku, jako jednu z hlavních obviněných v uměle vytvořené skupině odsoudil k trestu odnětí svobody v délce
osmi let, propadnutí majetku a ztrátě
čestných práv občanských na pět let.
Skupinu „Jarolímek a spol.“, do níž byla
zařazena, tvořili čtyři kněží (s výjimkou P. Janči šlo o duchovní v době internace biskupů skrytě ustanovené
správci diecéze České Budějovice: Antonína Jarolímka, Václava Říhu, ThDr.
Augustina Malého a ThDr. Josefa Šídla)
a osm řeholnic.9 V obvinění proti sest-

Vazební fotografie sestry Vojtěchy

ře Hasmandové převažují následující
výroky: převzala od generální představené Langrové instrukce nabádající
sestry k vytrvalosti v řeholním povolání za každých okolností, i v případě
likvidace kongregace, zapojila se do
organizace „špionážní korespondence“
mezi představenou Langrovou a českobudějovickým biskupem Josefem
Hlouchem, organizovala ukrývání
františkána Janči a jím vedená, státem
nepovolená duchovní cvičení.
V roce 1956, stále ještě ve výkonu
trestu, sestra Vojtěcha našla příležitost popsat skutečnou podstatu svojí
„velezrádné činnosti“: Vždyť jsem ne
učinila nic jiného, než co jsem považo
vala za svoji náboženskou a řeholní
povinnost a k čemu mně nutila křesťan
ská láska. […] doručila jsem dopisy své
představené duchovního obsahu […], bez
policejního hlášení jsem poskytla řehol
nímu knězi pobyt na 8 měsíců a využila
jeho přítomnosti ke konání exercicií a ná
boženských úkonů.10 Sestra Vojtěcha
prošla několika věznicemi. Nejdelší
dobu strávila v ženské věznici v Pardubicích. V ní se setkala s matkou
představenou Langrovou a s několika

Foto: ABS

dalšími spolusestrami. V této době zde
bylo vězněno kolem dvou desítek řeholnic. Po těžké zkušenosti samovazby
z období vyšetřování znamenala pro
sestru Vojtěchu možnost pobývat
s nimi velkou vzpruhu.
Vedení věznice se rozhodlo soustředit řeholnice do cel sousedících
s celami politických vězeňkyň. Vznikla uzavřená oddělení označovaná
v běžné vězeňské mluvě „Vatikán“
a „Hrad“. „Nejreakčnější“ vězeňkyně
měly být tímto způsobem izolovány
od ostatních. Sestry se tak dostaly do
společnosti poslankyň, univerzitních
profesorek, lékařek, spisovatelek,
filmových a divadelních umělkyň. 11
Atmosféra vzájemné podpory a solidarity, kterou tato „dámská elita“
dokázala i v podmínkách přísného
vězeňského řádu vytvořit, pomáhala
přežít a uchovat si důstojnost i psychickou rovnováhu za všech okolností.
Poměry vládnoucí v první polovině
padesátých let v pardubické věznici
nebyly o mnoho lepší než podmínky
ve vazebních věznicích. Život ve vě
zení, již tak tvrdý, se pro tyto ženy dále
zkomplikoval a především stal psychic

9	
A BS, f. ČB-V, vyšetřovací spis a. č. V-786 ČB, Jarolímek a spol. P. Antonín Jarolímek, administrátor děkanství v Českých Budějovicích,
byl rodný bratr již dříve odsouzeného premonstrátského opata Stanislava Bohuslava Jarolímka, který zemřel ve vězení v důsledku
zanedbání lékařské péče, P. Václav Říha byl spirituálem zrušeného českobudějovického semináře, ThDr. Augustin Malý byl rektorem
téže instituce. Šlo o elitu českobudějovického duchovenstva, osobnosti blízké biskupu Hlouchovi, jehož měla celá kauza mimo jiné
kompromitovat v očích veřejnosti.
10 NA, f. Správa sboru nápravné výchovy – neuspořádáno, vězeňský osobní spis A. Hasmandové, dopis generálnímu tajemníkovi OSN.
11	BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času … Ale ne sebe! Životy politických vězenkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých
let dvacátého století. ÚDV, Praha 2006. Na s. 37 uvádí autor ze vzpomínek Jiřiny Zábranové, že oddělení pro politické vězenkyně nazývané
„Hrad“ obývaly do jeho zrušení v r. 1956 Fráňa Zemínová, Antonie Kleinerová, Vlasta Charvátová, Marie Zenáhlíková, prof. Růžena
Vacková, Dagmar Šimková, Nina Svobodová, MUDr. Dagmar Kočová a Jiřina Štěpničková.
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ky náročnějším. […] v únoru 1953 přišly
o právo odebírat denní tisk. Možnost vy
užít umývárnu byla pouze ve striktně
danou dobu a totéž se týkalo i toalet.
Jídlo jim bylo donášeno až do cel, kde
ženy byly nuceny jíst na zemi, protože
během dne bylo zakázáno sedat si na po
stele. Rovněž na vycházky, ovšem zcela
nepravidelné a omezující se na krátkou
dobu, mohly chodit pouze odděleně od
ostatních vězněných žen […] Stávalo se,
že se ženy marně dožadovaly možnosti
jít na záchod mimo striktně stanovenou
dobu i několik desítek minut. To pochopi
telně nemohlo zůstat bez dlouhodobých
následků na zdraví těchto žen.12
Sestra Vojtěcha o svém věznění
nechtěla nikdy příliš hovořit, musíme se proto spokojit se vzpomínkami
jejích spoluvězeňkyň. První pokus
publikovat autentická svědectví ze
života Vojtěchy Hasmandové vzešel
zcela logicky z řad kongregace. Již rok
po její smrti (1989) vydala svědectví
spoluvězeňkyň společně se stručným
životopisem, který později ještě několikrát doplnila a přepracovala, generální vikářka Inviolata Krupková.13
Nejmenová spoluvězeňkyně (podle
kontextu jde pravděpodobně o jednu
ze dvou dalších sester boromejek
z prachatické komunity, zatčených
a odsouzených ve stejném procesu
„Jarolímek a spol.“, buďto o Doloris
Janákovou, nebo o Edignu Bílkovou)
v publikaci I. Krupkové vzpomíná:
Když jsem po roce uviděla sestru Vojtě
chu ve vězeňském oblečení, zhrozila jsem
se její bledosti. Byla hrozně vyhublá, ale
radostná a my všechny jsme pociťovaly
určitou úlevu, že už je po soudu. Cesta
z Písku vedla přes Pankrác, kde jsme
přenocovaly, a pak do Pardubic. Po cestě
jsme mohly spolu mluvit, a dokonce se
i vyzpovídat, protože s námi jeli i čtyři
kněží. Pro všechny to byl velký svátek.14

Tedy i zdánlivá drobnost, epizoda
během převozu do věznice, možnost
znovu uvidět známé a blízké, pomáhala přežít další den, přinášela naději.
Pro řeholnice byla situace věznění
v mnohém ohledu ještě těžší než pro
řeholníky. Neměly přístup ke knězi,
k plnohodnotně sloužené mši, ke svátostem. Přesto si v řadě situací uměly
poradit: matka Langrová měla skvělou
paměť, dokázala odrecitovat celou
mši. Zahajovala tak všední vězeňský
den, aby sestry povzbudila a navodila
pocit běžného rytmu střídání pobožností s prací, v jakém kongregace fungovala na svobodě. Dokonce s pomocí
Vojtěchy Hasmandové a s přispěním
neuvěřitelného štěstí, s nímž se podařilo v balíčcích od rodin propašovat
proměněné hostie, uspořádala jedné
zimní noci utajený obřad přijetí věčných slibů mladší sestry čekatelky.
Kontakty s rodinou byly kromě duchovního povzbuzení, které si sestry
dokázaly poskytnout navzájem i ostatním potřebným vězeňkyním, dalším
vydatným pramenem naděje a praktické pomoci k přežití. Návštěvy a zejména dopisy však mohly být i zdrojem
dalšího trápení, pokud byly cenzurou
znehodnoceny nebo zabaveny či rovnou zakázány. Sestra Vojtěcha napsala
v letech svého věznění celé své velké
rodině desítky vřelých dopisů. Obracela se v nich též na „děti Karlovy“ –
tímto termínem jinotajně označovala
sestry boromejky na svobodě. Díky
působení svých dvou rodných sester
v téže kongregaci mohla mít jistotu,
že vzkazy a pozdravy dorazí k adresátkám. Na jiném místě pod krycím
jménem František v dopisech figuruje
P. Rudolf Remigius Janča, o jehož osud
při výkonu trestu v jáchymovských dolech si dělala sestra Vojtěcha starost.15
Realita jejího života za mřížemi se

v dopisech kvůli cenzuře pochopitelně
neodráží přímo, pouze mezi řádky ve
vzpomínkách nebo v hraně žertovném
plísnění oněch „domácích dopisovatelů“, zvláště sester, které nechtíce nedodržely v korespondenci podmínku
soustředit se na obsah ryze rodinný
a nezávadný: Napsalas už zase, a to
druhý dopis závadný! A já to přirozeně
nedostala. Nemohu pochopit stejně, že
Ty, kterás za čtyři a půl roku nikdy ne
napsala nic závadného, najednou se tak
rozlétneš […] Polepši se! Jak já k tomu
vlastně přijdu, že od Tebe mám poslední
dopis z 2. února! Moc se na Tebe těším,
můj starý broučku! 16 Na jiném místě lze
vyčíst narážku na to, co všechno je
třeba ve vězeňském prostředí vydržet,
jak tvrdá realita vězně formuje: Připa
dám si jako ten kvetoucí bodlák, který
nás stále blaží na procházce, zatímco
všechno, travina a řebříček už podlehly
mrazu, ten ještě kvete a je svěží. Vždy
budu milovat bodláky a budu jim vděč
na za věrnost a jas, který nám dávají.
Ovšem – já se s nimi srovnávám jenom
tou odolností.17
Autorka výše uvedených poetických
řádků opravdu prokázala notnou odolnost a odhodlanost, projevila se jako
bojovnice za náboženská práva vězněných. Připojila se ke skupině jedenácti
dalších vězeňkyň a společně odeslaly
oficiální cestou přes náčelníka věznice
dvanáct dopisů apelujících na generálního tajemníka OSN Daga Hammars
kjölda, který v roce 1956 navštívil
Československo. Každá z nich sepsala
vlastní dopis čerpající z jedinečného
osudu a zkušeností s poměry ve vězení
země, která se na mezinárodním fóru
propagandisticky vydávala za demokratickou. Sestra Vojtěcha popisuje
úsilí vězeňkyň domoci se uznání svého
práva na náboženský život za zdmi
věznice. Veškeré jejich snahy však

12	Tamtéž, s. 37–38.
13	KRUPKOVÁ, Inviolata: Láska smrtí nekončí. Život Matky Vojtěchy Hasmandové (4., přepracované vydání). Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2013.
14	Tamtéž, s. 41.
15	HASMANDOVÁ, M. M. Vojtěcha SCB: Jsem v dlani Boží. Dopisy z vězení. Sestavila S. M. Remigie Češíková. Cesta, Brno 2013.
16	Tamtéž, dopis rodné sestře Františce, rovněž boromejce, řeholním jménem Simeona, ze dne 2. 4. 1957, s. 111–112.
17	Tamtéž, dopis příbuzným ze dne 25. 11. 1957, s. 154.
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Boromejka Vojtěcha Antonie Hasmandová

narážejí na nezájem, ba odpor ještě
horší, než jaký pamatují vězeňkyně
z nacistických kriminálů a lágrů:
Ačkoliv se v jiných oblastech poměry
u nás v poslední době zlepšily, nelze to
říci o stránce náboženské. Opětovné
a opětovné žádosti o Písmo sv. a Misál
za doby všech p. náčelníků byly zásadně
odmítány, ačkoliv jsme se obracely i na
vyšší instance, ba v tomto směru byla
některými řeholnicemi zahájena i hla
dovka, při níž byly podány dvě obšírné
žádosti až na Ministerstvo vnitra, avšak
vše marně.
Vaše Excelence, jste zajisté obráncem
spravedlnosti z titulu svého postavení,
a proto se Vám bude zdát neuvěřitelným,
že takové poměry jsou ve státě, kde je
ústavou zaručena náboženská svoboda.
Vždyť na celém světě (a bylo tomu i ve
věznicích nacistických) je vězňům posky
tována možnost náboženského života
alespoň v základních nezbytnostech.
U nás tomu tak není. Ve všech našich
věznicích kaple sice byly, ale jsou zru
šeny nebo měněny v kulturní místnosti
a o možnosti tak samozřejmé, jako je
účast křesťanstva na mši sv. a bohosluž
bách vůbec, nesmí se nám ani zdát.18
Dopisy nebyly adresátovi doručeny,
vedení věznice je hodnotilo jako pokus
o poškození pověsti Československa
v zahraničí. Za statečný čin si sestra
Vojtěcha, podobně jako ostatní účastnice „dopisové akce“, vysloužila trest:
v jejím případě šlo o dvouleté přeložení
do věznice na pražské Pankráci a opakované korekce. Další důkaz jejího
odhodlání praktikovat víru bez ohledu
na následky představovalo soustavné
odmítání práce v neděli, v den zasvěcený modlitbě a odpočinku. I v tomto
případě následovaly postihy.
Věznění prudce zhoršilo zdravotní
stav sestry Vojtěchy. Trpěla opakovanými záněty ledvin a tuberkulózou, při práci na broušení bižuterie
v pardubické věznici téměř přišla
o zrak. V důsledku zhoršeného vidění
nemohla plnit pracovní normy, což
opět končilo tresty: např. snižováním

Vojtěcha Hasmandová již jako matka představená při soukromé audienci u papeže Jana
Pavla II., 1979
Foto: Archiv sester boromejek

dávek jídla a vitaminů předepsaných
vězeňským lékařem ke zlepšení celkové tělesné kondice a zraku.
Z vězení byla propuštěna až na základě prezidentské amnestie (ovšem
podmínečně) z 9. května 1960. Dne
11. května 1960, kdy konečně vyšla
z bran pardubické věznice, jí do konce
soudem vyměřeného trestu zbývaly
pouze čtyři měsíce a jeden den. Zároveň jí byly prominuty vedlejší tresty,
ztráta čestných práv občanských
a občanské cti. Do propouštěcího dotazníku neváhala vypsat připomínky
k podmínkám výkonu trestu. Znovu
tak upozornila na flagrantní porušování náboženské svobody včetně nucené práce v neděli a na nespravedlivé
postihy vězeňkyň.

Po propuštění z vězení strávila sestra Vojtěcha několik měsíců v komunitě
boromejek v Božicích u Znojma, kde
působila její rodná sestra Františka Simeona. Zdejší pobyt jí pomohl alespoň
částečně překonat nejhorší zdravotní
následky věznění. Mohla tak snáze
snášet klima svého dalšího působiště –
již v prosinci téhož roku se přesunula
do Vidnavy v horské oblasti Jeseníků.
Tady, poblíž hranic s Polskem, žila více
než stovka sester. Naprostá většina
z nich byla starší šedesáti let, nemocných a potřebných péče. První půlrok
zde mohla působit pouze jako pomocná síla, pak vedla účetnictví a v roce
1969 byla jmenována představenou
této komunity. Následujícího roku
(1970) opustila Vidnavu a přešla do

18	BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času… Ale ne sebe!, texty dopisů Ludmily Balloušové, Marie Jandové, Markéty Pavlíčkové, Libuše
Bulínové, Dagmar Tůmové, Vlasty Charvátové, Růženy Vackové, Dagmar Skálové, Antonie (Vojtěchy) Hasmandové (s. 166–169) a Boženy
Tomáškové.

paměť a dějiny 2015/04

PD_04.indb 87

87

07.01.16 13:00

proti totalitě

Vojtěcha Hasmandová s parukou a v civilním
oblečení. Tento převlek využívala k návště
vám tajných novicek.
Foto: Archiv sester boromejek

náhradního mateřince ve Znojmě-Hradišti, neboť byla zvolena generální
představenou kongregace. Tato volba,
která byla možná díky uvolnění politických poměrů v zemi, proběhla po
čtyřiatřiceti letech, kdy kongregace
nemohla své vedení řádně zvolit.
Nová generální představená nesla
odpovědnost téměř za sedm set řeholnic rozptýlených ve třiceti komunitách, často poměrně vzdálených.
Jejím zásadním úkolem bylo i v podmínkách utužující se normalizace
udržet kongregaci jednotnou a zároveň ji nasměrovat k provedení změn
v duchu 2. vatikánského koncilu. 19
Nešlo pouze o změny vnější, např. zjednodušení úboru sester. Mnohem hůře
se prosazovaly změny vnitřní, které
vycházely z potřeby otevřít kongregaci
„světu“, důsledně směřovat ke službě
potřebným, vyjít zpoza zdí klášterů,
navázat spolupráci s ostatními řády
a kongregacemi a udržet kontakty se

zahraničními centry Kongregace sv.
Karla Boromejského. Vnějším výrazem
proměny kongregace v sedmdesátých
letech minulého století bylo vydání
jejího nového základního dokumentu –
konstituce. Práce na ní vyžadovala
překlady vatikánských písemností,
vysvětlení podstatných bodů nové
konstituce všem z téměř sedmi stovek
sester, konzultace s vedením ostatních řeholí a kongregací působících
v Československu. Na tom celém se
generální představená Hasmandová
aktivně podílela s vědomím značného
rizika, veškerá písemná komunikace
totiž byla vedena samizdatovou formou, bez státního schválení a dohledu.
V čele kongregace setrvala též ve
druhém a mimořádně, se souhlasem
Apoštolského stolce uděleným v roce
1982, i ve třetím volebním období. Po
celou tu dobu se zaměřovala na zajištění budoucnosti kongregace, vytvoření podmínek pro generační obměnu sester. Neohroženě podporovala státem
tvrdě postihovanou skrytou přípravu
novicek na různých místech v Praze
a v Brně. Novicky pobývaly většinou
jako podnájemnice v domcích nebo
bytech zakoupených staršími sestrami
v šedesátých letech. Veřejnost je vnímala ponejvíce jako studentky nebo
mladé ženy, které našly v Praze a větších městech lepší práci než na venkově a žily v době problematické bytové
situace ve velkých městech u příbuzných (tetiček). Matka Vojtěcha tyto
malé skryté komunity navštěvovala
kvůli konspiraci „v civilu“, dokonce si
na své cesty za novickami nasazovala paruku.20 Organizovala setkávání
generálních představených dalších
řádových společenství, iniciovala dvě

žádosti československým představitelům o svolení přijímat řádový dorost
(roku 1985 tehdejšímu předsedovi
vlády Lubomíru Štrougalovi, 1987
prezidentovi Gustávu Husákovi).
V roce 1987 se zdravotní stav matky
Vojtěchy prudce zhoršil. Tuberkulóza,
kterou onemocněla ve vězení, vyvolala zhoubné onemocnění plic. Zemřela
21. ledna 1988. Biskup Vojtěch Cikrle
započal v roce 1996 proces jejího blahořečení. Ten byl roku 2009 předán
Kongregaci pro kauzy svatých v Římě
a v současnosti probíhá poslední
zkoumání jejího života skupinou kardinálů. Po jejich hodnocení bude celá
kauza předána papeži Františkovi I.
k rozhodnutí.
Zhodnocení působení Vojtěchy
Hasmandové v sedmdesátých až
osmdesátých letech minulého století
jak v oblasti neveřejné přípravy dorostu kongregace, tak při aktivitách
navazujících na činnost Sekretariátu řeholních společenství, kdy úzce
spolupracovala s celou řadou dosud
církevní historiografií plně nedoceněných osobností, jako byli františkáni
Jan Evangelista Urban, Jan Baptista
Vích, Eliška Pretschnerová (školská františkánka, další kandidátka
beatifikace), je podle mého soudu
dosud nesplněným úkolem badatelů
zaměřujících se na nejnovější historii
řádů a kongregací v Československu.
Úzce souvisí též s výzkumem v oblasti řádového samizdatu, kontaktů
domácích neveřejně působících řádů
se zahraniční církevní emigrací a tzv.
profylaktickou činností v prostředí
ilegálních církevních struktur, prováděnou bezpečnostními orgány.

19	Druhý vatikánský koncil neboli ekumenický pastorační všecírkevní sněm zasedal v Římě v letech 1962–1965. Svolal jej papež Jan XXIII.,
dokončil papež Pavel VI. Reagoval na potřeby moderní doby. Přinesl např. rozsáhlou liturgickou reformu, reformu řádového života a jiné.
V československém prostředí se začaly jeho závěry prosazovat až v r. 1968 v době politického uvolnění. Společně s duchovními se o to
zasloužila též řada laiků sdružených v Díle koncilové obnovy. To však muselo být po srpnové invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy
rozpuštěno. Někteří jeho spolupracovníci pokračovali v činnosti spojené s recepcí koncilových závěrů tajně. Řády se k provádění myšlenek
koncilu spojily v Sekretariátu řeholních společenství, jehož veřejná činnost měla stejně krátké trvání. Neveřejně v ní pokračovala mezi
mnoha jinými velmi iniciativně též Vojtěcha Hasmandová.
20	Svědectví o činnosti Vojtěchy Hasmandové v době jejího působení ve funkci generální představené boromejek podala autorce
v elektronické korespondenci S. M. Remigia Anna Češíková SCB, postulátorka procesu beatifikace, působící v Římě. Zpráva ze dne
14. 10. 2014.
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