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HELIODOR PÍKA?

JIŘÍ SOVADINA
(Przetłumaczenie Marta Chwalinska-Stach)

Zdroj Slezské zemské muzeum

Na podstawie lektury napisów na tablicach pamiątkowych z różnych miejsc
w Czechach, przygotuj hipotezę, w czym tkwiła wyjątkowość Heliodora Píki.
Jakie informacje na temat jego życia możemy z tych tekstów uzyskać?
Zweryfikuj swoje wnioski z krótkim opisem na kolejnej stronie.

Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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Na pamiątkę wybitnego żołnierza, dyplomaty i patrioty generała dywizji Heliodora Píki nielegalnie straconego 21.6.1949
Ten okrutny los spotkał też innych czeskich żołnierzy zawodowych
(Praga 6, Vítězné nám.1500/5, Dejvice, siedziba Wojska Republiki Czeskiej)
Generał Heliodor Píka
Czcił prawdę, sprawiedliwość i honor, dlatego został stracony w dniu 21 czerwca 1949 po zainscenizowanym przez komunistów procesie
Nawet niewielki naród ma wielkich synów
(Opava, ratusz)
Miejsce czci zamordowanych i zadręczonych w latach 50. – III oddział
Heliodor Píka * 3. 7. 1897 + 21. 6. 1949
(Praha 8 – Ďáblice)
Generał armii Heliodor Píka
uczestnik trzech ruchów oporu, ofiara terroru komunistycznego
3. 7. 1897 Štítin w pobliżu Opavy
21. 6. 1949 – zamordowany w więzieniu w Pilźnie – Bory
(plac im. Generała Píki, Pilzno)
„Moim ostatnim życzeniem jest, aby zachować jedność narodu i aby każdy, bez wyjątku, pracował na zjednoczeniu narodu godz. 6:04, data 21.06.1949“
Na pamiątkę Generała Heliodora Píki. Urodzony 3 lipca 1887 w Štítinie w pobliżu Opavy, nielegalnie
stracony 21 czerwca 1949 w Pilźnie-Bory.
Prochy patrioty, dyplomaty i ofiary komunizmu dopiero rok później zostały złożone w jednej ze zbiorowych
mogił na tutejszym cmentarzu
(Cmentarz w Pilźnie)
Na dziedzińcu tego więzienia 21.06.1949 komuniści zamordowali gen. Helioroda Pikę, świadka koronnego
zbrodni gułagu.
(Wejście do więzienia Pilzno Bory)
Więziony i prześladowany przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w czasie terroru komunistycznego
gen. Heliodor Pika
Ambasador Honorowy zamordowany 21.06.1949
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych Praga)

Otwórz stronę Pamětní místa na komunistický režim (www.pametnimista.usd.
cas.cz ) i sprawdź, jakie pomniki znajdują się w twojej okolicy. Odszukaj historie,
do których pomniki się odnoszą.
Jeśli lubisz historie i poznawanie swojej okolicy, wypróbuj aplikację Místa
paměti národa.
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HELIDOR PÍKA
KRÓTKI MEDALION
Heliodor Píka urodził się 3 lipca 1897 roku w Štítinie w pobliżu Opavy. W przeciwieństwie do pięciorga
rodzeństwa, otrzymał od rodziców możliwość studiowania. W opawskim gimnazjum nauczył się języków –
niemieckiego, greckiego, łacińskiego, a później francuskiego i rosyjskiego. Zamiast planowanych studiów
farmacji na Uniwersytecie Karola, został w 1915 roku wcielony do armii austrowęgierskiej. Jako chorąży
i dowódca kompanii udał się na rosyjski front? 24 lipca 1916 w pobliżu miasteczka Beresteczko dostał się
do niewoli rosyjskiej. Więziony w obozie w prowincji Kazan. Przy pierwszej okazji wstąpił do powstających
Legionów Czechosłowackich. Jako jeden z pierwszych legionistów w Rosji udał się do Francji, gdzie był
oddelegowany do służby w oddziale medycznym przy 21 Czechosłowackim Pułku Strzelców w Legii Francuskiej. Francuski dowódca, generał Guillemin, udzielił mu pochwały, w rozkazie z dnia 8 listopada 1918
roku stwierdził, że Píka na własną prośbę pracował w oddziale medycznym na pierwszej linii, cyt.: „Szczególnie wyróżnił się gorliwością w leczeniu rannych, całkowicie lekceważąc niebezpieczeństwo“. 9 stycznia
1919 porucznik Legii Heliodor Píka wrócił do ojczyzny i został zawodowym oficerem. Podczas II wojny
światowej służył w Związku Radzieckim jako dowódca misji wojskowej. To właśnie Heliodor Píka załatwił,
że na terytorium byłego Związku Radzieckiego powstała jednostka czechosłowackiej armii, do której wstąpiło tysiące Czechosłowaków, uwięzionych w sowieckich łagrach za nielegalne przekroczenie granicy, czyli
szpiegostwo. Po wojnie stał się dyplomatą wojskowym. Po lutym 1948 roku aresztowany i oskarżony o zdradę oraz nadużycia władzy urzędowej, skazany na śmierć przez prokuratora Karla Vaš. Wyrok wykonano
21 czerwca 1949 na dziedzińcu więzienia Pilzno Bory.
Źródło: http://www.pametnaroda.cz/story/vas-karel-1916-56

CZĘŚĆ II.
„Mam dowody na to, że Sowieci wysyłają do nas swoich ludzi – komunistów, którzy próbują bolszewizować
jednostkę“
Heliodor Pika w komunikacie wysłanym do Londynu

„Główny dowódca misji wojskowej ma bardzo złą pozycję u czechosłowackich komunistów, ponieważ zakazuje wszelkiej działalności politycznej (Komunistycznej Partii Czechosłowacji) w organizacji, ograniczył
działalność i odpowiedzialność funkcjonariuszy oświatowych..., nie zgadza się z komunistycznym planem
natychmiastowego szerokiego sabotażu oraz partyzantki w domu, odrzuca komunistyczne oskarżenia, że
wszyscy przywódcy w domu byli tchórzami i wytyka lokalnym komunistycznym przywódcom, dlaczego sami
nie prowadzą ludzi w domu, dlaczego uciekli z domu itp. Wniosek: to oczywiste, że ludzie, którzy przez
ponad dwadzieścia lat nie mogli pogodzić się z demokratycznym ustrojem Czechosłowackiej Republiki,
zrobią wszystko, aby z pomocą zwycięskiej armii radzieckiej osiągnąć swoje polityczne cele: komunizację
Czechosłowacji pomimo tego, że Związek Radziecki obiecuje nie ingerować w wewnętrzny ustrój polityczny
Czechosłowacji“.
Depesza radiowa majora Pátego do Londynu, 1942

„Nadszedł 25 luty `48, kierowca zabrał nas z domu... i ja się do niego dosiadłem i tam, w tym samochodzie, właśnie tego dwudziestego piątego, kiedy to Gottwald już na tym pracował, jak pozbyć się prezydenta
Benesza... Powiedziałem tato, powiedz mi, proszę, co się stanie? A on mówi do mnie, wtedy myślałem, że
żartuje: „Milanie, oni powieszą mnie na pierwszej latarni...““
Milan Pika, syn

„Chyba w sierpniu 1948 roku, na zwykłym spotkaniu roboczym z Chazanovem [szef NKWD w Pradze]
dowiedziałem się od niego, że jako referent biura głównego prokuratury wojskowej, mam opracować przypadek generała Piky. Chazanov poprosił mnie, bym zrobił wszystko, aby Pika nie mógł uciec na Zachód i
żebym poświęcił temu szczególną uwagę, żeby sądzić Pikę, jako że było to pilne żądanie centralnych biur w
Moskwie. Chazanov ostrzegł mnie, że materiał na Pikę jest słaby...“
Karel Vaš, prokurator odpowiedzialny za śmierć H.P.
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„On zawinił, był winny, nie mam co do tego wątpliwości. Miał podwójne oblicze. Po pierwsze to był
kadrowy, zawodowy oficer, z drugiej strony zdradził... Píka się przyznał! Przyznał się bezpośrednio przed
sądem. Czy w przypadek Píki jakoś interweniowano, nie wiem, ja postępowałem w zgodzie z tym, co jest w
protokołach. Przyznał się do przestępstwa, nie można było nic zrobić. Wiedziałem o ich postawie, ich opinii
– Reicina, partii. Ale moja praca była absolutnie bezstronna, absolutnie czysta“.
Karel Vaš, prokurator odpowiedzialny za śmierć H.P., 2007

„Powtarzam ponownie, że jestem całkowicie niewinny. Chcę podkreślić, że raporty są fałszywe. Napisał je
dr. Vaš. Odmówiłem podpisania, odmówiłem wszelkiemu sensu informacjom, jednak dr. Vaš argumentował,
że podpisu nie potrzebuje i że to nawet nie jest przesłuchanie. 2x przerwał przesłuchanie w trakcie 14 dni,
wyrzucił mnie, ponieważ chciałem jak najszybciej stanąć przed sądem, gdzie będzie wolno mi mówić i wyjaśniać. Byłem przekonany, że zostanę zwolniony, dlatego podpisałem też tą tendencyjną interpretację dr.
Vaš. W sądzie nie pozwolono mi się jasno wypowiedzieć“.
Przepisany gryps Heliodora Píki z więzienia

„Jednym z powodów, dlaczego... ojciec był niewygodny dla reżimu... był fakt, że wiedział bardzo dużo o
sowieckich tajnych służbach, że znał sieć gułagów w Związku Radzieckim... To był proces sądowy z generałem Píką, tajny, absolutnie bez świadków, bez ani jednego świadka, a to jest bezprecedensowe, że w
procesie sądowym nie bierze udziału ani jeden świadek, tylko odczytano protokoły“
Milan Pika, syn

„Na początku samego śledztwa pana Heliodora Píki nie znaleziono ani jednego dowodu, który wskazywałby, że dopuściłby się postępowania, z powodu którego później został uznany za winnego i z powodu którego nałożono na niego karę śmierci. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy do materiału dowodowego
dołożono bardzo wyraźne fałszerstwa“
Luboš Vlasák, wiceprzewodniczący Sądu miejskiego w Pradze

Wspomnienia są wypowiedziami z dokumentu filmowego Mordercą z powołania – utrapienie sędziego Karla Vaš (Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše), reżyseria: Jan Bělohlavý, Pavel
Paleček, 2013

Na podstawie lektury odpowiedz:
Komu i dlaczego zależało na śmierci Heliodora Píka.
We wspomnieniach odszukuj konkretne dowody naruszenia zasad
sprawiedliwego procesu.
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CZĘŚĆ III.
„Sąd Najwyższy rozwiązał to przebiegle. Tak przebiegle to rozwiązał, że teraz jestem na wolności. Najwyższy pełnomocnik państwa, już nie prokurator, ale pełnomocnik państwa stwierdził, że oskarżenie było
niewłaściwe. Miałem być pozwany jako zbrodniarz wojenny. Przeciw temu nic nie można zrobić, więc
Instytut Dokumentacji i Badań ds. Zbrodni Komunizmu (Ústav pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu) musiał się obyć smakiem!“
Karel Vaš, prokurator odpowiedzialny za śmierć H.P.

„Powiedziałbym, że brak konkretnej woli politycznej, żeby mierzyć się z takimi przypadkami. Nie chcę tu
wzywać do ofiary krwi, czy jakichkolwiek ostrych sądów nad tymi ludźmi, którzy są już u schyłku życia.
Tu chodzi po prostu o moralne potępienie tych ludzi, którzy popełnili tak niesamowite zło na kluczowych
osobach naszej współczesnej historii. Fakt, że pod koniec życia ci ludzie za swoje czyny nie są moralnie
potępieni, to wielki policzek dla ich dawnych ofiar, więźniów politycznych, którzy muszą patrzeć na to, jak
uwalniano Karela Vaš“
Petr Koura, historyk

Określ, z jakiego okresu pochodzą te cytaty i jakich wydarzeń dotyczą. W jaki
sposób rozwój wydarzeń mogą postrzegać żywi świadkowie? Czy według ciebie
ma sens skazywanie człowieka w bardzo podeszłym wieku? Czy zgadzasz się z
opinią historyka Petera Koury? Z czym tak, z czym nie?
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