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Pútavý príbeh M. R. Štefánika, smerujúci k zrodu ČSR
Autorovi knihy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa podarilo ako v dobrej detektívke skompletizovať mozaiku 
Štefánikovej víťaznej kampane v Ríme
Kniha M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov, ktorú prezentovali 18. júla v Pieš-
ťanoch, odkrýva mnohé doposiaľ nepoznané výsledky brilantnej diplomacie nášho velikána počas jeho kampane 
v Ríme, ale aj posolstvo pre ďalšie generácie.

Autorovi knihy o Štefánikovi sa poda-
rilo ako v dobrej detektívke skomple-
tizovať mozaiku Štefánikovej víťaznej 
kampane v Ríme

„Knižný trh je v súčasnosti nasýtený ra-
dom knižiek s informáciami o Štefánikovi, 
ktoré sa odvolávajú na dokumentárne 
pramene doma aj v zahraničí, ale čitateľ 
si ich zväčša nemôže, na vlastné oči’ ove-
riť a nesú riziko skreslenia autorom. Táto 
kniha však umožňuje čitateľovi vychutnať 
si bohato ilustrovaný pútavý príbeh M. R. 
Štefánika, smerujúci k zrodu ČSR, s pria-
mou konfrontáciou dokumentov z piatich 
svetadielov v jej časti s prílohami. To bol 
hlavný zámer Spoločnosti Milana Rasti-
slava Štefánika, jej predsedu generála v. v. 
Ing. Petra Novotňáka, prvého podpredsedu 
Branislava Neumaira, členov Ing. Tibora 
Bórika a Ing. Dušana Švorca, v súvislosti 
s 30-ročným jubileom vzniku spoločnosti 
a 140. výročím narodenia M. R. Štefánika,“ 
píše sa v úvode knihy. Jej autorom je PhDr. 
Miroslav Musil, PhD., diplomat, polyglot, 
historik, spisovateľ, publicista, cestova-
teľ, ktorý je držiteľom viacerých ocenení 
za úspechy v diplomacii a v tvorbe. Puto-
val po stopách M. R. Štefánika po Európe, 
do Polynézie, Austrálie, Ameriky, Afriky, 
z čoho vzišiel film Polynézia à la Štefánik, 
knihy Po Štefánikových stopách – Návraty 
do Polynézie, Milan Rastislav Štefánik vo 
svetle talianskych archívov, Štefánik a jeho 
Giuliana objektívom archívov Talianska 
a Vatikánu.

Bádaniu v talianskych archívoch po-
mohlo štipendium Slovenského historic-
kého ústavu v Ríme. Pri získavaní doku-
mentácie prejavil ústretovosť Slovenský 
národný archív, Diplomatický archív 
Ministerstva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR v Bratislave, Archiv 
Ministerstva zahraničních věcí České re-
publiky, Archiv Ústavu Tomáše Garrigua 
Masaryka v Prahe, Vojenský historický 
ústav v Prahe, Vojenský historický ústav 
v Bratislave, Československá obec legio-
nářská v Prahe, Archivio Storico Diploma-
tico v Ríme. Pri doplnkovom archívnom 
výskume v Ríme sa autorovi podarilo ako 
v dobrej detektívke skompletizovať mo-
zaiku Štefánikovej víťaznej, no doposiaľ 
len fragmentárne podchytenej a v znač-

Knihu uvádzali (zľava) genmjr. v. v. Ing. Svetozár Naďovič, čestný člen Spoločnosti M. R. Štefánika,  
Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany, PhDr. Miroslav Musil, PhD., autor knihy, a Branislav 
Neumair, prvý podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika.

nej miere ignorovanej kampane v Ríme, 
ktorá vyústila do oficiálnej podpory čes-
ko-slovenského hnutia a jeho zámerov zo 
strany popredných krajín Spojencov.

Autor podáva chronologickú násled-
nosť krokov skvelej Štefánikovej kam-
pane v kontinuitnej podobe, ktorá ešte 
doposiaľ nikde nebola uverejnená:

8. – 10. apríla 1918: Kongres utláčaných 
národov Rakúsko-Uhorska v Ríme na 
Kapitole pod osobnou záštitou a s prí-
hovorom talianskeho premiéra Orlanda 
s jeho vyznaním, ako si ho Štefánik zís-
kal nielen politickými argumentmi, ale 
najmä morálnou silou. V záveroch Kon-
gresu sa požaduje oslobodenie a samo-
statnosť utláčaných národov.

21. apríla 1918: Premiér Orlando pod-
písal s plk. Štefánikom Dohovor medzi 
vládou Talianska a Národnou Radou 
Zemí Česko-Slovenských, ustanovujúci 
samostatnú česko-slovenskú armádu 
v Taliansku pod politickým riadením 
Česko-Slovenskej národnej rady, pri-

čom Dohovorom sa implicitne uznáva 
budúci česko-slovenský štát.
Plk. Štefánik cielene využíval efekt 
tohto Kongresu a Dohovoru pozývaním 
diplomatických predstaviteľov krajín 
Dohody a Spojencov na pôsobivé pre-
hliadky čs. bojových jednotiek spoje-
ných s exhibičnými cvičeniami Sokolov.

16. apríla 1918: Vojenský pridelenec 
Veľkej Británie pri najvyššom velení 
Spojencov v Ríme gen. Delmé-Radcliff 
prosí listom Štefánika o „České vyhlá-
senie“ o význame Kongresu v Ríme.

30. apríla 1918: Vojenský pridelenec 
Veľkej Británie gen. Delmé-Radcliff in-
formuje plk. Štefánika o priaznivej odo-
zve britskej vlády na „návrh dohovoru 
medzi Česko-Slovenskou národnou ra-
dou, ktorý sme spoločne vypracovali“, 
s tým, že položka o uznaní samostatnej 
čs. armády sa ešte konzultuje vo vláde, 
ale už sa vyjadruje súhlas s vymenova-
ním britského pridelenca čs. veleniu, 
ako aj s položkou o materiálnej pod-
pore čs. armády.
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3. mája 1918: Gen. Delmé-Radcliffe in-
formuje plk. Štefánika o ústretovom 
britskom stanovisku k dohovoru, ktorý 
spoločne vypracovali, s tým, že britská 
vláda odporúča vláde Francúzska, USA 
a Talianska, aby súhlasili so všetkými 
tromi položkami dohovoru.

3. mája 1918: Veľvyslanec Veľkej Bri-
tánie Rodd informuje vládu Talianska 
o odporúčaní britskej vlády vládam 
Spojencov uzavrieť dohovor medzi 
Spojencami a ČSNR s uznaním samo-
statnej čs. armády, jej materiálnej pod-
pory a s vymenovaním vojenského pri-
delenca k čs. veleniu.

3. mája 1918: V ten istý deň veľvyslanec 
USA v Ríme Page informuje vládu, že 
Spojenci podporou cieľov Čechov a Ju-
ho-Slovanov podnecujú nepokoje v Ra-
kúsku a v rakúskej armáde. Napomo-
hol tomu Kongres utláčaných národov 
Rakúsko-Uhorska v Ríme. Plk. Štefánik 
velí Českej divízii v Taliansku, ďalšia sa 
formuje vo Francúzsku aj z dobrovoľní-
kov z USA vďaka Štefánikovej kampani 
a ďalšie sú v Rusku. Rakúska propa-
ganda šíri chýry, že USA nepodporujú 
tieto národné hnutia. Na základe od-
porúčania plk. Štefánika a britského 
vojenského pridelenca sa odporúča, 
aby USA deklarovali podporu týmto 
hnutiam, vymenovali styčného dôstoj-
níka k tomuto vojsku a podporili nábor 
týchto národných légií, aby prišli na po-
moc Českej armáde.

1. júna 1918: Vláda USA potvrdzuje, že so 
záujmom sledovala rokovania Kongresu 
utláčaných národov Rakúsko-Uhorska 
v Ríme a že národné ašpirácie na oslo-
bodenie Čecho-Slovákov a Juho-Slova-
nov majú jej živé sympatie.

3. júna 1918: Najvyššia vojenská rada vo 
Versailles, kde Veľkú Britániu zastupo-
val premiér Lloyd George, prijíma de-
klaráciu, ktorou víta deklaráciu vlády 
USA, a pripája sa k nej s vyjadrením 
sympatií česko-slovenskému a juho-slo-
vanskému ľudu v ich boji za slobodu 
a uskutočnenie ich národných ašpirácií.

3. júna 1918: Britský minister zahra-
ničných vecí Balfour (v ten istý deň) 
uznáva Česko-Slovenskú národnú radu 
a Česko-Slovenskú armádu ako boju-
júcu za vec Spojencov a pridelí jej sty-
čného dôstojníka. Udelí tiež Česko-Slo-
venskej národnej rade politické práva 
pre občianske záležitosti Čecho-Slová-
kov.

1. júla 1918: Veľvyslanec USA v Ríme 
Page spresňuje ministrovi zahranič-
ných vecí Talianska Sonninovi dekla-

Kniha bola uvedená do života posypaním úlomkami spišského tra-
vertínu, charakteristického stavebného materiálu Mohyly na Bradle,  
a pokropením piešťanskou vodou.

ráciu vlády USA: vláda 
USA vyjadruje podporu 
pre ašpirácie Čecho-Slo-
vákov a Juho-Slovanov 
v tom zmysle, že všetky 
národy Slovanov majú 
byť úplne oslobodené 
od nemeckej a rakúskej 
nadvlády.
Na citovanom zasa-
daní Najvyššej vojno-
vej rady 3. júna 1918 
sa viedla debata o tom, 
či dať prednosť využi-
tiu prepravnej kapacity 
lodí 50 tisíckam voja-
kov z USA, alebo 50 ti-
síckam čs. legionárov 
z Ruska, a či to nevyjde 
narovnako. Opäť sa tam 
prejavil vplyv Štefánika, 
keď taliansky premiér 
Orlando vyhlásil: „Tí 
československí vojaci 
sú prvotriedni. Nedá sa 
uvažovať iba o kvantite, 
je potrebné zohľadniť 
kvalitu… O tom podá-
vam svedectvo.“

Vyššie uvedená sekven-
cia nadväzných krokov 
Štefánikovej brilantnej diplomacie potvr-
dzuje, ako systematicky využíval mimo-
riadne priaznivé politické zázemie, ktoré 
si sústavne budoval v Taliansku nielen na 
to, aby tam uzavrel vôbec prvý kľúčový 
medzinárodný dohovor, keď Národná 
rada vystupuje ako riadny zmluvný part-
ner, ale kontinuitne využil efekt Kongresu 
utláčaných národov Rakúsko-Uhorska 
v Ríme, aby navodil zásadný priaznivý 
obrat najmä v postoji vlád Veľkej Británie 
a USA (ktoré ešte vo februári 1918 nepo-
važovali za nutné zrušiť Rakúsko-Uhor-
sko a dokonca uvažovali o separátnom 
mieri s ním) aj najvyššieho velenia Spo-
jencov. Takáto systematická bilancia je 
o to dôležitejšia, že uvedené negociačné 
úspechy si takmer výlučne pripisoval Ma-
saryk a Beneš, prípadne im ich pripiso-
vali ich apologéti.

Práve preto je zvlášť nevyhnutné zdô-
razniť, že oficiálne deklarácie, listy 
a diplomatické nóty vlád Dohody 
a Spojencov, ktorými postupne uzná-
vali nezávislosť česko-slovenského 
národa a štátu (aj s uvedeným veľa-
vravným spojovníkom) sa systema-
ticky odvolávajú na

1. Česko-Slovenskú armádu ako jednotný 
útvar na viacerých bojiskách Spojen-
cov, riadne vedúci vojnu po boku Spo-

jencov, a teda ako Spojeneckú armádu,
2. Česko-Slovenskú národnú radu ako or-

gán s vrchnou politickou a vojenskou 
autoritou nad uvedenou armádou aj 
česko-slovenským hnutím.

Je mimo akejkoľvek pochybnosti, že 
rozhodujúcu zásluhu o vznik Česko-Slo-
venskej armády aj Česko-Slovenskej ná-
rodnej rady má práve Milan Rastislav 
Štefánik.

Kniha prináša mnohé pozoruhodné 
a zaujímavé informácie, je nimi do-
slova presýtená. Okrem faktografie 
súčasne predkladá osembodové posol-
stvo pre ďalšie generácie, ktoré sa po-
núka za didaktický námet, ako v štefá-
nikovskom duchu inšpirovať mládež:

1. Láska vlasti – túžba spoznávať okolitý 
svet,

2. Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem,
3. Je na chválu profesora, keď ho študent 

prekoná alebo dotiahne jeho dielo ďalej,
4. Obojstranne výhodné rokovania: zisk 

pre nás – zisk pre vás,
5. Obrátiť nevýhodu na výhodu,
6. Úcta k opačnému pohlaviu,
7. Sila ducha,
8. Vhľad do minulosti – vízia budúcnosti.

Peter Bzdúch, predseda SEJ


