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Štábní kapitán Ferdinand Písecký 

(1879–1934) 

Generál Milan Rostislav Štefánik 

(1880–1919) 

 

Ferdinand Písecký (na snímku). Rodilý Žižkovák byl dnes poměrně málo 

známým věrným pobočníkem generála Štefánika, ovládal perfektně 

slovenštinu, sám ji později učil, po první válce předsedal slovenské 

pedagogické společnosti, předtím procestoval celý svět, zasadil se o připojení 

Podkarpatské Rusi k nově vznikajícímu československému státu a měl výrazný 
podíl na jeho vzniku. 

V počátku své kariéry před první světovou válkou vystudoval Filozofickou 

fakultu Univerzity Karlovy, pracoval jako profesor středních škol v Praze, 

v Příboře a v Jičíně. Po vypuknutí první světové války přešel na podzim 1914 
na ruskou stranu a věnoval se organizaci a postavení československých legií.  
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V září 1916 byl vyslán jako delegát do Kijeva na setkání se zástupci 

Československé národní rady. Zde se poprvé potkal s generálem Štefánikem a 

posléze se stal jeho věrným spolupracovníkem  a přítelem. Za 54 let života 

dokázal toho tolik, že je ostudné malé povědomí veřejnosti o jeho životě. A 
hlavně zasloužil se nebývalou měrou o vznik Československa v roce 1918.   

Nejprve pár slov k osobě Milana Rastislava Štefánika, který bývá označován za 

„největší osobnost slovenských dějin“, což není přesné, protože tento muž patří 

také mezi největší osobnosti československých dějin. Jakkoli se to ve své době 

(ani později) Benešovi ani Masarykovi moc nehodilo. Na snímku výše je Štefánik 
(uprostřed) se zástupci vlasteneckých krajanů v USA.  

V roce 2018 napsal a vydal výrazný slovenský publicista a spisovatel Jozef Banáš 
knihu o více než 450 stranách pod názvem PREBIJEM SA! S podtitulem:  
ŠTEFÁNIK Muž železné vůle. Doporučujeme Vám ji ke koupi. Moc. Kniha je 
velice objektivní a Štefánik sám i s pobočníkem Píseckým by z ní měli radost. 
Pouze by asi litovali, že kniha vyšla až o sto let později. Proto jsme zařadili osudy 
těchto dvou mužů mezi přednášky o „Zapomenutých“.     

Štefánik má neopominutelný podíl na organizaci československých legií v Itálii, 
v Rusku, Srbsku a v Rumunsku. Byl členem Národní rady v Paříži a také 
československým ministrem války, což ho rozladilo. V první československé 
vládě byl jmenován ministrem obrany civilista, národní socialista Václav Klofáč 
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(1868–1942). To Štefánika asi právem překvapilo a rozhořčilo, protože on sám 
byl jmenován pouze „ministrem války“. Když válka mezitím skončila. Nepočítalo 
se totiž s „jeho“ ministerstvem. 

A tentýž Klofáč, přítel a obdivovatel Benešův a Masarykův, napsal v nedělním 
Českém slově dne 5. března 1939 tato slova:  

„Hitler při své obdivuhodné organizační schopnosti a při své intuici německý 
národ nejen z poválečné deprese povznesl a obrodil, ale i dokončuje sjednocení. 
Úsilí Bismarckovo… Musíme ve střední Evropě dát příklad vzorného spolužití 
Slovanů a Němců, což je tím snadnější, protože Němci i my stojíme svou 
kulturní vyspělostí výš, než lid jiný… Ať říkáme, co chceme, jsme li poněkud 
informovaní, národní socialismus v Německu nás v praxi předčil. Má moc a 
neslouží utiskovatelům..“ 

A Štefánik se musel v hrobě obracet… 

Syn evangelického faráře Pavla Štefánika (již při první přednášce jsme si 
připomněli velkou úlohu evangelických duchovních v povznesení slovenského 
národa) studoval v Sarvaši, posléze studoval v Praze na České technice, byl také 
členem spolku Radhošť. V roce 1904 byl zde promován doktorem filozofie. Jeho 
promotorem, což je zajímavé, byl Emil Frída, známý spíše pod pseudonymem 
Jaroslav Vrchlický.  

V roce 1904 přicestoval  Štefánik do Paříže, která se mu stala na řadu let vlastně 
domovem. Spřátelil se s mnoha českými umělci, ale také s astronomem 
Janssenem, který se mladého dychtivého muže ujal. Již o rok později přednesl 
Janssen jednu astronomickou Štefanikovu studii, v roce 1906 jich sám Štefánik 
zveřejnil celkem sedm. A cestoval. Turkestán, Petrohrad, Praha, v Jasné Poljaně 
navštívil L. N. Tolstého. Po návratu do Paříže byl oceněn astronomickou 
společností a byl postaven před další úkoly. Procestoval Alžírsko, Tunisko, na 
Tahiti pozoroval Halleyovu kometu. Mezitím získal francouzské občanství. Když 
začala první světová válka, viděl Štefánik možnost osamostatnění se Slováků ve 
spojení s Čechy. 

Nastoupil do armády (francouzské), avšak po zranění se nakonec dostal do 
nejvyšších kruhů francouzské politiky a lobboval za osamostatnění Slovenska ve 
smyslu spojení s Čechy. Koncem roku 1915 se v Paříži setkal s Eduardem 
Benešem, kterému navrhl, aby bylo zřízeno jedno společné centrum pro 
společný odboj  Čechů a Slováků. Tak se stalo, že v roce 1916 vznikla 
Československá národní rada, což byl diplomatický úspěch Štefánikův. 
Předsedou jmenovali Masaryka, místopředsedy byli Štefánik a Dürich. 
Generálním tajemníkem Beneš. 

Štefánik si předsevzal zorganizování samostatného českosloven-
ského vojska, protože jeho existence byla zárukou pozdějšího 
úspěšného jednání o české a slovenské samostatnosti. To si Štefánik 
uvědomoval ze všech spolupracovníků nejvíce. A tak položil základy 
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vzniku čs. vojska v Itálii a posléze se odebral do Ruska, kde udělal obrovský kus 
práce ve směru uznání Československé národní rady. Po agitační práci 
v Rumunsku odplul Štefánik do USA, kde získal mimo jiné 3 000 dobrovolníků. 
Po návratu byl Štefánik vyznamenán řádem Čestné legie a dosáhl toho, že 
francouzská vláda vydala v prosinci 1917 dekret schvalující vytvoření samostatné 
československé armády. A to byl již jen krůček k pozdějšímu uznání 
samostatného československého státu.  

Koncem roku 1918 byl Štefánik, již jako generál, vyslán k legiím do Ruska a 
pochopil, že je nutné tyto vojáky dostat domů. Po návratu se Štefánik dostal 
opět (!) do střetu s Benešem ohledně kompetencí francouzské a italské mise 
v Praze. Štefánik odcestoval do Říma, kde ho zastihla Masarykova prosba, aby se 
vrátil do Prahy a pomohl při řešení sporu mezi francouzskou a italskou misí. 
Jeho letadlo, kterým se vracel, bohužel nedoletělo. Posádka zahynula 4. května 
1919 nedaleko Bratislavy a 10. května 1919 se konal Štefánikův veřejný pohřeb. 
Pohřbu se nezúčastnil ani Masaryk, ani Beneš. Hlavní projev přednesl ministr 
národní obrany Václav Klofáč, což byl tak trochu paradox. 

Okolo havárie letadla se Štefánikem se objevily desítky teorií. Pravděpodobně 
šlo opravdu o shodu několika technických náhod, v žádném případě nešlo o 
nějaký atentát, jakkoli spory mezi Benešem a Štefánikem byly všeobecně známy. 
Beneš podepsal tajnou smlouvu s Francií v neprospěch Itálie, což Štefánika 
tehdy dost popudilo, posléze zde byla otázka zpronevěry darů zahraničních 
Slováků ve prospěch legií. Což Štefánik přičítal rovněž Benešovi.  

Asi nejblíže celkové pravdě je autor zmíněné již knihy Jozef Banáš, který 
v epilogu odmítá nějaký podíl Beneše na havárii letadla se Štefánikem. Avšak 
mimo jiné píše: Zásadní povahový rozdíl mezi Benešem a Štefánikem vidím 
v tom, že Beneš hleděl nejprve na sebe a potom na „věc“. Zatím co Štefánik 
hleděl výhradně na „věc“ až do sebeobětování. „Věcí“, která je spojovala, byla 
Československá republika… Jinak spor těchto dvou mužů přerostl žel až do 
nenávisti…“   

Kniha Jozefa Banáše musela být napsána i po stu letech. Objasňuje mnohé a 
Štefánik pro nás není již jedním ze zapomenutých nebo ze zapomínaných, 
jakkoli jsme ho na seznam přednášek jako zapomínaného zařadili. Udělal toho 
pro vznik Československa daleko více, než je všeobecně známo. 

Podrobně tuto jeho činnost popsal Štefánikův pobočník štábní kapitán 
Ferdinand Písecký. Jenže ten (nikoli vlastní vinou) upadl v českých zemích 
v dokonalé zapomnění. Proto ho připomínáme. V roce 1934 vyšla v Bratislavě 
Píseckého kniha s názvem M. R. Štefánik v mém deníku. Další knihy 
Ferdinanda Píseckého se dají koupit také i v českých antikvariátech. Ale kdo by 
se o ně dral, že?  
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29. říjen 1918, tedy den po vyhlášení samostatného 

Československého státu, strávili oba muži, Štefánik a 

jeho pobočník Písecký, ve Vladivostoku. Štefánik zde 

organizoval návrat legií a Písecký u něj končil svojí 

misi. Cestoval do Tokia z pověření prezidenta 

Masaryka, aby v Japonsku založil pobočku 

Československé národní rady jako prozatímní 

československou reprezentaci. Na tuto diplomatickou 

misi navrhl kapitána Píseckého sám Rostislav Štefánik. 

Neznal věrnějšího a oddanějšího muže myšlence česko-

slovenské vzájemnosti. Štefánikovi zbývalo bohužel již 

jen pár měsíců života, Píseckému ještě šestnáct let při 

budování slovenského státu, jakkoli byl rodilý 

Žižkovák…  

V roce 1920 vyšla v Ústředním nakladatelství, 

knihkupectví a papírnictví učitelstva česko-slovanského 

v Praze VII kniha Eduarda Píseckého Světem za 

svobodu. Na smyšlené osobě učitele Slávy Mareše 

vypráví autor příběh svůj – od povolání na frontu, pozdější přeběhnutí k Rusům, seznámení 

se s generálem Štefánikem, jejich společné osudy ve Francii, v Americe, v Japonsku a na 

dalších místech. A Marešův návrat domů, setkání s rodiči a s nevěstou a vysvětlení, proč musí 

jít pracovat na Slovensko. To bylo popsáno v závěru knihy a v jeho fiktivním rozhovoru 

s nevěstou:  

Půjdeš se mnou, dušinko má? Kam? Na Slovensko. A proč až tam? Protože musíme dokončit, 

co jsme začali. Je mnoho zla v našem novém státě a je třeba čeliti mu. Jak to dokážeš sám? 

Nebudu sám, Bude nás tolik, kolik je dobrých lidí v národě. A věřím, že jsou. Co nemůžeme 

zachránit u dospělých, budeme pěstovat u malých. Co meč vybojoval, zachová škola.  

To bys mohl dělati zde, Slávo. 

Ne.  Zde to není tak potřeba, zde je přece lid dále než na Slovensku. Slovensko je součástkou 

našeho státu. Jsme zodpovědní za jeho budoucnost. Musíme je přeměnit v novou, svobodnou 
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a krásnou zemi. A toho nelze dosáhnout, leč těžkými obětmi a nadlidskou prací jednotlivců. 

Poznal jsem Slováka v Rusku a Americe, chci je poznat i v jejich domovině. A až ti povím 

všechno o Slováku Štefánikovi, pochopíš, dušinko, že místo mé je na Slovensku.  

A že Ferdinand Písecký odvedl na Slovensku záslužný kus práce, o tom není pochyb. Avšak 

Štefánik přece jen scházel. Nedopustil by tzv. teorii čechoslovakismu, čímž došlo k omezení 

možností rozvoje slovenského národa. Navíc nebyly dodrženy dohody, uzavřené v Pittsburku 

se zástupci Slovenské ligy Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků dne 

30. května 1918, které formuloval sám T. G. Masaryk při své návštěvě v USA. 

Podstatou dohody bylo federativní uspořádání státu. Po roce 1919 nastaly mezi Čechy a 

Slováky spory o samostatnost Slováků ve společném státě, avšak dohody z Pittsburku 

dodrženy nebyly. Sám Masaryk později tvrdil, že smlouva „není právně závazná“ a že se mělo 

jednat „pouze o lokální dohodu amerických Čechů a Slováků“. Historička Margaret 

MacMillanová to svého času charakterizovala takto: 

Češi, kteří dominovali domácí politice, odmítali dát Slovensku tu autonomii, kterou 

Masaryk tak lehkomyslně rozdával v Pittsburgu, s odůvodněním, že Slováci ještě nejsou 

dostatečně zralí, aby si mohli vládnout sami. A snad ještě důležitější bylo, že nechtěli dávat 

záminku Němcům, Rusínům nebo Maďarům, kteří by mohli požadovat podobná práva. 

Takže oné „rovnoprávnosti“ bylo dosaženo až vznikem samostatného Slovenska k 1. lednu 

1993. Bohužel.  

A Ferdinand Písecký? Splnil slib, který dal Štefánikovi. Již v dubnu 1919 se stal ředitelem 

Učitelského ústavu v Modré, posléze pracoval jako inspektor pro slovenské učitelské ústavy a 

do konce svého života byl přednostou referátu slovenského ministerstva školství. Napsal 

několik učebnic, včetně čítanky pro slovenské učitelské ústavy. Vydal tři básnické sbírky, tři 

divadelní hry a řadu vzpomínkových próz. Založil pedagogický časopis Naša škola a redigoval 

dětský časopis Slovenské jaro. Dělal, co mohl. 

Každopádně bychom na tohoto muže zapomínat neměli. Ve svých knihách věrně popisuje 

poměry v Rusku, situaci v legiích, poměry v Československé národní radě a také vztah mezi 

Štefánikem a představiteli českého státu. Nebyly dobré. 

A tak bychom neměli tyto dvě osobnosti, Štefánika a Píseckého, opomíjet. Ferdinand Písecký, 

nositel italského válečného kříže a francouzského řádu Čestné legie a řady dalších 

vyznamenání, odešel 25. října 1934. S manželkou odpočívají ve slovenské zemi. I tak bychom 

v české zemi měli o nich více vědět. 
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Místo posledního odpočinku Ferdinanda Píseckého a jeho ženy Eleny ve slovenské  Modré. 

 

 

 


