
Studia Politica Slovaca

132

•  P e r s o n á l i e  •

Miroslav Musil

Diplomat a stratég Milan rastislav Štefánik 
(pri príležitosti 130. výročia narodenia)

„Tento šťúply muž, ktorého svetlé oči ožarujú zbrázdenú 
tvár, je diplomat a dobyvateľ.“ 

 L. Weiss

Ak teraz budeme tvrdiť, že Milan Rastislav Štefánik nebol dosiaľ na Slovensku docenený, 
pravdepodobne to u mnohých vyvolá údiv alebo aj záporné reakcie. Veď najmä v tomto roku 
jeho okrúhleho jubilea sa stáva takmer modlou a univerzálnym hrdinom. Zamyslime sa však 
trochu: vychválili sme „do neba“ Štefánika ako vojaka – ocenili sme ho však dostatočne ako 
stratéga, generála a diplomata?

Jeho zásluhy sa zvyknú uvádzať akoby „v závese“ tandemu T. G. Masaryk a E. Beneš. Príliš 
často narážame na klišé: „Otváral Masarykovi a Benešovi dvere k popredným politikom.“ Alebo 
ešte otrasnejšie: „Čo Masaryk myslel, to Beneš povedal, to Štefánik vykonal“ – čiže opäť imidž 
dobrého a poslušného vojaka. Kam sa podela Štefánikova geniálna kapacita koncipovať, impro-
vizovať, presviedčať skeptikov...?

Brilantní pedagógovia tvrdia: „Najväčším komplimentom pre učiteľa je to, že ho žiak 
tromfne.“ Štefánik si po celý život Masaryka ctil ako učiteľa a takmer otca. Rozhodne však 
neobstojí, že by zotrval na úrovni vykonávania jeho ponaučení alebo pokynov. Naopak, Masary-
kove idey premietol do použiteľnej podoby v aktuálnej politickej situácii. Preto je zavádzajúce, 
ak sa Štefánikovo zapojenie do zrodu nového štátu Čechov a Slovákov datuje od jeho kontak-
tovania sa s Benešom v Paríži. U Štefánika nepochybne natrvalo zapustili korene Masarykove 
tézy o nevyhnutnosti rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku spoločného štátu oboch uvedených 
národov. On však tieto tézy rozvinul a uplatnil po svojom. Krátko nato, ako sa vyznamenal 
v radoch francúzskych pilotov, predkladá koncepciu slovenskej letky. Potvrdzuje to list gen. 
Janina (príloha ...). Mimochodom, je to zároveň svedectvo o tom, že Štefánik si svoju slovenskú 
identitu udržal, aj keď sa natrvalo etabloval v cudzine. Neskôr svoj zámer rozšíril aj na Čechov, 
prípadne iných Slovanov. Generál Maurice Janin v liste veleniu vojsk uvádzal Štefánikov projekt 
ako excelentný príklad formovania letky jedného národa, hodný nasledovania. 

Štefánik sa tiež z vlastného popudu dobrovoľne prihlásil do nepopulárnej misie do Srbska 
(kde sa vtedy situácia blížila ku katastrofe) so zámerom získavať dobrovoľníkov – zbehov z ra-
kúsko-uhorskej armády, keďže na srbskom fronte bolo veľa Čechov a Slovákov. Takmer zázra-
kom prežil havárie a zranenia, a to aj vďaka jeho parížskej dobrodinke Claire Boas de Jouvenel. 
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Práve pani de Jouvenel mu, pomocou ej prestížneho salónu, zariadila historicky prevratné prvé 
stretnutie s francúzskym premiérom Aristidom Briandom dňa 23. decembra 1915. Ukázal tak 
Benešovi, s ktorým už vtedy bol v kontakte, a prostredníctvom neho aj Masarykovi, aké nevy-
hnutné je prejsť od neúčinnej pamfletovej propagácie k rokovaniam s lídrami Dohody. V jeho 
ďakovnom liste Briandovi o deň neskôr, 24. decembra 19151, kde by skúsený diplomat neopo-
menul pripraviť následné kroky, nie je zmienka o Masarykovi. Čiže hlavným dôvodom stretnutia 
nebola príprava prijatia Masaryka, ako sa v literatúre tvrdí, ale samostatné pôsobenie na po-
predného predstaviteľa Dohody o nevyhnutnosti vytvorenia nového štátu, s ilustráciou v podobe 
pamfletu Českého národného komitétu.

Výzvy, ktoré dovtedy Český národný komitét prezentoval na vystúpeniach a v periodikách, 
nemali zásadný efekt. Popredná francúzska proeurópanka Louise Weissová poukazovala na to, 
že francúzska verejnosť ani politické strany nemali problém s existenciou Rakúsko-Uhorska2, 
čo potvrdilo aj v podstate zamietavé stanovisko predsedu francúzskeho senátu Paula Deschanela 
k návrhom predloženým Masarykom a Štefánikom3. Štefánik priniesol do tímu zakladateľov 
zásadnú zmenu stratégie prinajmenšom štyrmi rozhodujúcimi faktormi:

1. Prejsť od málo účinných a nepriamych výziev do priamych rokovaní s politikmi Dohody4.
Uviedli sme už, ako Štefánik v tomto smere vyšiel príkladom.

2. Vytvoriť česko-slovenskú armádu, ktorá mohla zvrátiť neutešenú situáciu na západnom 
fronte (a poskytnúť tak posily, ktoré Rusko sľúbilo v zmysle dohody s Francúzskom, no nedodá-
valo ich5, a tak si nakloniť lídrov Dohody, ako aj získať pozíciu predkladateľa požiadaviek 
po boku mocností Dohody na mierových rokovaniach. 

V našej literatúre sa Štefánikovo úsilie o vytvorenie takejto armády uvádza ako akýsi „tech-
nický“ doplnok Masarykovho postupu. Ako si ďalej ukážeme, išlo, naopak, o kľúčový koncepč-
ný faktor, s ktorým mohol prísť (s takým celoplošným záberom) a ktorý bol v stave realizovať 
iba Štefánik (!).

3. Neodkladne zriadiť oficiálny politický orgán budúceho štátu, pôvodne Českú, neskôr 
Česko-Slovenskú národnú radu (ČSNR). Stala sa tak ústrednou autoritou pre celosvetové 
česko-slovenské hnutie. Pre vlády Dohody predstavovala legitímneho partnera na rokovania 
a zásadné dokumenty. Pozoruhodné je, že v štúdiách a výstupoch viacerých slovenských autorov 
sa aj v súčasnosti akosi „vytráca“ tá veľmi dôležitá pomlčka, ktorú do názvu strešného orgá-
nu kategoricky presadil Štefan Osuský a ktorá sa potom objavovala v dokumentoch „priamo 
z kuchyne“ Štefánika a Osuského. Príkladom je prvý medzinárodný dokument, v ktorom sa 
Česko-Slovensko objavuje ako zmluvná strana: „Dohovor medzi vládou Talianska a Národnou 
radou zemí česko-slovenských,“ ktorý 21. apríla 1918 Štefánik podpísal s talianskym premiérom 
Orlandom6. Je to zakotvené aj na pamätnej tabuli v Ríme (príloha). Podobne i vo finálnom me-

1 Diplomatický archív Ministerstva zahraničných vecí, Paríž. Guerre 1914-1918, vol. 153, fol. 89.
2 WEISS, Louise: La République Tchéco-Slovaque. Payot, Paris 1919, s. 163.
3 JURÍČEK, Ján: M. R. Štefánik. Mladé letá, Bratislava 1968, s. 109.
4 KAUTSKÝ, E.: Kauza Štefánik. Matica Slovenská, Martin 2004, s. 135.
5 JURÍČEK, Ján, cit. dielo, s. 110. 
6 Archivio Centrale dello Stato, Rím.
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dzinárodnom dokumente zakotvujúcom Česko-Slovensko v Európe, v Trianonskej zmluve, ba i 
v zasadacom poriadku delegácií vo Veľkom Trianone sa táto pomlčka dôsledne uvádza. 

4. Ponúknuť vládam Dohody novú koncepciu povojnového usporiadania strednej Európy 
ako bloku novo utvorených alebo novo definovaných krajín, ktoré budú oporou pre Dohodu 
geograficky, politicky, vojensky a do značnej miery aj ekonomicky. 

Štefánik uvažoval o Spojených štátoch európskych7 a o Dunajskej konfederácii8. Kládol na 
širší európsky rozmer väčší dôraz než Masaryk, napr. v jeho talianskom memorande z apríla 
19169. Masaryk pri hodnotení významu mocností v Európe zvolil mylnú stratégiu aj v tom, že sa 
príliš orientoval na Veľkú Britániu. V memorande adresovanom britskej vláde prostredníctvom 
Setona-Watsona10 označuje za svetové veľmoci iba USA, Rusko a Veľkú Britániu, hoci sa dalo 
predpokladať, že s memorandom sa môže oboznámiť aj francúzska vláda, pre ktorú to bola uráž-
ka. Veľká Británia sa nakoniec prejavila iba ako vyčkávajúci partner, ktorý sa vyfarbil, až keď 
kocky boli viac-menej hodené.

Štefánikova propozícia veľmociam bolo utvoriť v strednej Európe súvislé pásmo nových ale-
bo novo definovaných štátov ako spoľahlivých partnerov Dohody, ktoré zároveň mali byť proti-
germánskou bariérou. Táto koncepcia sa potvrdila ako kľúčový argument v memorande z marca 
1918, ktorým Štefánik presvedčil taliansku vládu o zriadení čs. légií11: ,,Ak tieto štáty – česko-
slovenský (13 a pol milióna, podč. MM), rumunský (14 miliónov), juho-slovanský (12 miliónov) 
– vytvoria blok, ktorý geograficky, politicky a sčasti ekonomicky, bude sa opierať o Dohodu, 
a predovšetkým o Taliansko, možno s určitosťou predvídať...“. Ide tu zjavne o prototyp neskoršej 
Malej dohody, ktorý mal, podľa Štefánika, vytvoriť hrádzu proti germánskemu i maďarskému 
expanzionizmu. Pri rozvíjaní tejto koncepcie pričlenil do toho bloku aj Poľsko. To je pravdepo-
dobne dôvodom, že francúzsky minister zahraničných vecí S. Pichon v nóte z 29. júna 191812, 
ktorou oficiálne uznáva ČSNR a čs. armádu ako spojeneckú, vyslovuje želanie, aby „Česko-Slo-
venský štát sa čoskoro stal, spoločným úsilím Spojencov a v úzkom spojení s Poľskom a Juhoslá-
viou, neprekonateľnou bariérou voči nemeckým agresiám a faktorom mieru v Európe...“. 

Štefánik v uvedenom memorande vyslovil aj ďalšiu, žiaľ, prorockú výstrahu: „Ak sa o uspo-
riadanie strednej Európy nepostará Dohoda, ocitneme sa zoči-voči vážnemu nebezpečenstvu, že 
to nastolí Nemecko, ktoré by si takto zaručilo triumf svojej nemorálnej ,Weltpolitiky’.“ 

Vráťme sa k 2. argumentu o nevyhnutnosti vytvorenia česko-slovenskej armády. Až za-
kladanie česko-slovenských jednotiek, ktoré následne ČSNR umožnilo oficiálne vyhlásiť Ra-
kúsko-Uhorsku a Nemecku vojnu, spôsobilo zlom v postoji dlho váhajúcich Francúzov, Talia-
nov a ostatných spojencov k idei ČSR. Dôkazom o tomto argumente je i viacero oficiálnych 
dokumentov postupného uznávania česko-slovenského hnutia za nezávislosť a jeho strešného 
orgánu, Česko-Slovenskej národnej rady. Patrí k nim spomínaný dohovor, podpísaný Orlan-

7 JURÍČEK, Ján, cit. dielo, s. 109.
8 Diplomatický archív Ministerstva zahraničných vecí, Paríž, PA-AP 021 Robert de Billy, diel 5, f. 172 – 174.
9 Public Record Office, Londýn. Štefánikovo talianske memorandum, apríl 1915, fond Foreign Office, kr. 371, sig. 2 602, 

f. 101 – 106.
10 RYCHLÍK, Jan – MARZIK, Thomas – BIELIK, Miroslav. R.W.Seton-Watson. Dokumenty 1906-1951. Ústav T. G. 

Masaryka, Matica Slovenská, 1995.
11 GUELTON, Frédéric – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal, cit. dielo, s. 109 – 115.
12 VHA Praha, ČSNR III – Paříž, uznání Francií, kr. 44.
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dom so Štefánikom v Ríme, ktorý definuje postavenie česko-slovenskej armády a jej velenia 
v Taliansku. Podobne Veľká Británia nótami z 3. júna 1918 a 9. augusta 191813 uznala Česko-
Slovensko ako „spojenecký národ“ a jeho armádu ako „spojenecké bojové sily“. Francúzsko sa 
v nóte z 29. júna 191814 odvoláva predovšetkým na autonómnu česko-slovenskú armádu. Podob-
ne znejú nóty z 2. septembra 1918 a z 19. októbra 191815 (príloha 5), ktorými usa uznali právo 
Česko-Slovenska na samostatnosť, pričom ako hlavný argument uvádzajú, že Čecho-Slováci sú 
vo vojnovom stave s Nemeckou a rakúsko-uhorskou ríšou a že ČSNR je de facto vojnu vedúcou 
vládou. V nóte Japonska z 9. septembra 191816 sa uvádza: „... Japonská vláda má to potešenie 
považovať Československú armádu za spojeneckú a vojnu vedúcu armádu, ktorá vedie riadnu 
vojnu proti Rakúsko-Uhorsku a Nemecku a uznať právo Česko-slovenskej národnej rády vykoná-
vať vrcholnú kontrolu nad touto armádou.“ Nóta Číny z 3. októbra 191817 konštatuje: „Vzhľa-
dom na to, že vojenské operácie Čecho-Slovákov zo dňa na deň stále viac rozvíjajú, vláda Číny 
vyjadruje nádej, že dosiahnu sledovaný cieľ proti Nemecku a Rakúsku“... Uvedené dokumenty 
sú zároveň svedectvom toho, ako aj mocnosti Dohody dôsledne rešpektovali „pomlčkový“ mo-
del označenia budúceho česko-slovenského štátu a jeho komponentov.

Vyzeralo to ako zdanlivá idylka: Dohoda akútne potrebovala posily a Štefánik im ich, osobne 
alebo tímovo, ponúkol. Paradoxne sa pritom stretol s viacnásobným odmietavým stanoviskom. 
V literatúre sa dosiaľ nevyskytol komplexný prehľad bariér, ktoré Štefánik musel prekonať 
– pretože vďaka nemu o to väčšmi vyniká jeho génius diplomata. Išlo o bariéry zhruba v dvoch 
kategóriách:

1. Všeobecne platné bariéry pre všetky krajiny, kde zakladal čs. légie:
(Francúzsko, Taliansko, Rusko, Rumunsko...)

a)  Haagsky dohovor o právach a úzoch pozemnej vojny z 18. októbra 1907 v prílohe o pravidlách 
pozemnej vojny v článku č. 6 uvádza: „Štát má právo využívať prácu vojnových zajatcov... Ich 
práca... nesmie mať žiaden vzťah k vojnovým operáciám.“18 Dohovor, ktorého zmluvnými 
stranami boli tak krajiny Dohody, ako aj ich protivníci, výslovne zakazoval využívať zajatcov 
v bojových operáciách. 

b)  Zajatci postavení do boja proti ich pôvodnej armáde riskovali v prípade polapenia neodkladnú 
popravu.

c)  Spojenci sa obávali, že nepriateľské vojská príjmu odvetné represálie v zaobchádzaní so za-
jatcami zo spojeneckých armád.

d)  Zajatci prisahali vernosť vláde inej krajiny – ich využitie vo vojsku znamenalo nežiaduci 
príklad pre vlastnú armádu.

e)  Bol zásadný rozdiel medzi tým, že sa využili Česi a Slováci z radov už existujúcich zajatcov, 
a tým, keď sa nabádali na prebehnutie k nepriateľovi – bol to ďalší odstrašujúci príklad pre 
morálku vlastnej armády.

13 Vojenský historický archiv, Praha, ČSNR III – Paříž, uznání Anglií, kr. 44.
14 Ibidem, uznání Francií, kr. 44.
15 Ibidem, uznání USA, kr.44.
16 Ibidem, korespondence diplomatická – došlá , kr. 26.
17 Archiv Ministerstva zahraničních věcí, MZV Praha, Pařížský archiv, sv. 10, dok. č. 1 195.
18 SCHINDLER, Dietrich – TOMAN, Jiří. Laws of armed conflicts. Martinus Nijhoff, Dordrecht 1988, s. 76.
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f)  Zbeh z nepriateľskej armády bol potenciálnym nepriateľom a špiónom.
g)  Z praktického hľadiska bolo obťažné zabezpečiť komunikáciu príkazov a informácií zajatcom 

nasadeným do boja pri danej armáde (jazykové, organizačné a iné bariéry).
h)  Nastolil sa zásadný problém, ako zaradiť vytvárané česko-slovenské jednotky vo vzťahu 

k riadnej spojeneckej armáde. Velenie malo tendenciu rozkúskovať tieto jednotky, aby sa 
„rozplynuli“ v pravidelnom vojsku a boli tak viac pod kontrolou, alebo vytvoriť zmiešaný 
zbor so zajatcami iných národov. Štefánik to riešil poukázaním na význam ich samostatného 
začlenenia pre zvýšenie ich bojovej morálky. Argumentoval aj tým, že zaradením zajatcov do 
armády nového štátneho subjektu, Česko-Slovenska, sa obídu ustanovenia Haagskeho doho-
voru, ako i ďalšie prekážky. 

2. Špecifické bariéry pre danú krajinu

2.1. USA, kde situáciu vystihovala tajná nóta francúzskeho veľvyslanectva 
vo Washingtone z 31. júla 191719 

a)  USA vtedy ešte neboli vo vojne s Rakúsko-Uhorskom (až od 7. decembra 1917), preto sa 
zdržiavali každého nepriateľského gesta;

b)  USA dodržiavali politiku jednoliateho národa, s nevôľou sa pozerali na vytváranie jednotiek 
zo špecifických národnostných skupín, lebo to predtým odmietli Poliakom, Juhoslovanom 
a Rumunom;

c)  prezident W. Wilson predtým v máji 1917 odmietol plk. T. Rooseveltovi nábor dobrovoľníkov 
pre francúzsky front;

d)  nariadenie Ministerstva obrany USAS nepovoľovalo nábor pre inú armádu než Armádu 
USA;

e)  občania čs. pôvodu v USA podliehali riadnej braneckej povinnosti v Armáde USA;
f)  vedenie krajanských spolkov, ktoré zvyčajne aj poisťovali ich členov, poukazovali na hrozbu 

insolventnosti, ak na fronte padne priveľa ich členov (povinnosť odškodného pozostalým);
g)  predáci českých a najmä slovenských spolkov neboli spočiatku naklonení vytvoreniu spo-

ločných jednotiek. Štefánik tu dosiahol ďalší diplomatický úspech. Podarilo sa mu zosúladiť 
veľmi odlišné predstavy o odboji a o budúcom štáte Čechov a Slovákov. Keď neskôr Masaryk 
podpísal s krajanmi Pittsburskú dohodu, zožal predovšetkým plody Štefánikovej kampane 
(hoci sa Štefánik s dohodou úplne nestotožnil). Podobne Štefánik pripravil v Rusku Kyjev-
skou dohodou medzi krajanmi a dohodou s velením a s panovníkom20 pôdu na Masarykovu 
úspešnú misiu. 

Štefánikovi sa podarilo vstúpiť do rokovania s poradcom a neskôr námestníkom ministra 
zahraničných vecí Frankom Polkom, na základe čoho vláda USA prisľúbila „prižmúriť oči“ 
nad diskrétnym náborom čs. dobrovoľníkov:
a)  ktorí neboli občanmi USA; 

19 Slovenský národný archív, fond M. R. Štefánika, i. č. 1 191.
20 JANIN, M.: Moje účast na československém boji za svobodu. J. Otto, Praha, s. 22.
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b)  boli občanmi USA nad 30 alebo pod 20 rokov (čiže mimo odvodového veku); 
c)  nakoniec sa povolenie USA rozšírilo na všetkých brancov čs. pôvodu, ktorých nepovolali do 

Armády USA.
Štefánik sa musel zaručiť, že sa nevyskytne žiadna okolnosť, ktorá by vládu USA priviedla 

do kompromitujúcej situácie; ďalším dôkazom jeho diplomatického majstrovstva je, že podobné 
náborové projekty iniciované následne Srbmi a Rumunmi nakoniec vláda USA zamietla, naj-
mä preto, že neboli dosť diskrétne. Štefánik zabezpečoval diskrétnosť svojej kampane cestou 
krajanských spolkov a ich bežných podujatí, na ktorých bol nábor dobrovoľníkov iba aktivitou 
v pozadí.

2.2. Rusko 

a)  Bariéra vytvorená krajanmi rusofilmi, ktorí videli budúcnosť najmä Slovákov v lone Ruska 
a poškodili Štefánikov imidž na ruských úradoch;

b)  ruské úrady prijali s nevôľou, že čs. jednotky majú byť určené na iný než ruský – západný 
francúzsky front24;

c)  žiarlivosť „Východu“ voči „Západu“24..

2.3. Taliansko

Obávalo sa, že podporou ambícií Česko-Slovenska sa otvorí Pandorina skrinka s požiadavka-
mi juhoslovanských národov, v rozpore s jeho zámermi na Jadrane. 

Štefánik na Talianov použil diplomaciu v štýle stredovekých rytierov. V apríli a máji 1916 tam 
uskutočnil veľmi riskantné lety nad nepriateľskými líniami. Zo správ z letov z 29. apríla a zo 
4. mája 1916 vyplýva, že objavil presuny početných nepriateľských vozidiel, 13 hangárov ne-
priateľského letectva a početné zoskupenia vojenských barakov21. Z ďalšej správy z letu 7. mája 
1916 vyplýva, že následne priamo inicioval a zúčastnil sa na bombardovaní, ktoré spôsobilo 
zničenie nepriateľskej leteckej eskadry, barakov a železničných vozňov so strategickým nákla-
dom25. Popri tom sústavne rozhadzoval nad frontom tisíce letákov nabádajúcich na prebehnutie 
Slovanov k Talianom. Utvoril si tak základ na presvedčivé diplomatické rokovania s talianskym 
najvyšším vedením. 

O tom, že Štefánik už od hodnosti poručíka vykonával diplomatické misie, svedčí aj jeho 
diplomatický pas z 24. júla 1916, v ktorom je zapísaná misia do Ruska a USA so žiadosťou, 
aby mu príslušné úrady vyšli v ústrety22. Jeho hodnosť prudko stúpala úmerne k významu jeho 
misií. V literatúre sa niekedy tvrdí23, že Štefánik bol povýšený na brigádneho generála fran-
cúzskej armády s ohľadom na úspech v Taliansku. V skutočnosti išlo o povýšenie na generála 
nie v súvislosti s tým, čo dosiahol, ale s tým, čo mal dosiahnuť – aby si udržal potrebnú autoritu 
v Taliansku a nastolil nevyhnutnú autoritu v Rusku. Avšak aj pre francúzsku armádu, ktorá si 
ho mimoriadne cenila, to bolo priveľa, aby za taký krátky čas prešiel z vojaka na generála. Prí-
značné je, že riešenie navrhol šéf diplomacie minister Stephen Pichon. Zohľadnil to, že Štefánika 

21 Stato Maggiore dell´Esercizio, Ufficio storico, Rím, AUSMEE, Miscellanea, L3 Studi particolari, busta 175, fascicolo 2.
22 Slovenský národný archív, fond M. R. Štefánika i.č. 24.
23 HRONSKÝ, M.: M. R. Štefánik – organizovanie a štátotvorná úloha česko-slovenských légií. In: Generál Dr. Milan 

Rastislav Štefánik – vojak a diplomat. Vojenský historický ústav, Bratislava 1999 (s. 38 – 56).
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nebolo možné povýšiť na generála v rámci platných zásad francúzskej armády, nakoľko jeho po-
stup už bol aj tak prirýchly. Navrhol ministerstvu obrany, že „bez toho, aby Štefánika povýšili na 
generála z titulu Francúzskej armády, mohol by byť považovaný za zástupcu hlavného veliteľa 
Česko-slovenskej armády, a mohlo by sa mu povoliť z titulu Česko-slovenskej armády, a s vý-
sostnými znakmi uvedenej armády, aby nosil rozlišujúce znaky hodnosti generálmajora“24! Aj vo 
vymenovacom dekréte francúzskeho predsedu vlády a ministra vojny Georgea Clémenceaua sa 
uvádza, že „podplukovník Česko-slovenskej armády Štefánik je menovaný generálmajorom z ti-
tulu misie v Česko-slovenskej armáde... Bude uplatňovať autoritu spojenú s touto hodnosťou 
iba voči česko-slovenským jednotkám...“25. Z vymenovacieho dekrétu, ako aj z jeho návrhového 
zdôvodnenia vyplýva, že Štefánik nebol francúzskym generálom, ale generálom vymenovaným 
Francúzskom. Spresnime, že výsostné znaky česko-slovenskej armády vo Francúzsku boli veľmi 
podobné výsostným znakom vo francúzskej armáde. Z hľadiska Štefánikovej autority – vtedajšej 
aj súčasnej – však nie je podstatné, v akom kontexte bol vymenovaný za generála. 

Štefánik ovládal zlaté pravidlo diplomacie: „Cherchez la femme!“ (Hľadajte ženu!). Neraz sa 
to komentuje iba ako anekdotický doplnok jeho aktivít, napr. formulkou „kým Beneš sa staral 
o politikov, Štefánik o ich ženy“, hoci v skutočnosti príčinná súvislosť bývala opačná. Táto di-
menzia Štefánikovej diplomacie nadobudla naozaj kľúčový význam. Jeho prvá snúbenica, Yvon-
ne, bola dcérou vplyvného francúzskeho senátora a neskôr ministra námorníctva Emila Chau-
tempsa, ktorý Štefánika podporoval politicky aj finančne „od hvezdára po generála“. Uviedol 
ho aj do slobodomurárskych kruhov, ktoré preňho zrejme zohrali nezanedbateľnú úlohu. Veď na 
vôbec prvú diplomatickú misiu, do Ekvádoru, Štefánika vyslal slobodomurár štátny tajomník 
De Monzie. Do najvyšších francúzskych kruhov ho uviedla manželka senátora, Claire Boas de 
Jouvenel. Prístup do médií a ďalšie politické kontakty mu zasa sprostredkovala jej sesternica 
novinárka Louise Weiss. Jeho „politickou sprievodkyňou“ v Ríme a uvádzačkou do najvyšších 
kruhov bola jeho ďalšia snúbenica, markíza Giuliana Benzoni, ktorá vtedy už vonkoncom ne-
bola nováčikom v diplomacii26. Práve Giuliana mu umožnila „preskočiť“ talianskeho ministra 
zahraničných vecí Sydneyho Sonnina – ktorý sa v zhode s talianskym velením sústavne vzpieral 
využitiu česko-slovenských zajatcov vo vojenských operáciách27 – a podpísať spomínanú histo-
rickú dohodu dňa 21. apríla 1918 priamo s premiérom Orlandom. 

Iba Štefánik si dokázal uvedomiť, že pre prevažne katolícke Slovensko (na rozdiel od prevaž-
ne protestantského Česka) je nevyhnutné vytvoriť aj funkčné spojenie nového štátu so Svätou 
stolicou. V depeši talianskej legácie sa konštatuje, že Štefánik bol jediný zo zakladateľov Česko-
Slovenska, ktorý sa stretol so Svätým otcom (príloha ...). 

V literatúre sa primerane nedoceňuje ani to, že Štefánik, v jeho prakticky poslednej diploma-
tickej misii, dosiahol veľmi potrebnú dohodu medzi francúzskym a talianskym velením o roz-
delení oblastí pôsobnosti vojsk v novovzniknutom Česko-Slovensku (príloha ), ako o tom in-
formoval prezidenta Masaryka. Avšak vari najväčšie vákuum pri súčasných laudáciách o našom 
národnom hrdinovi je v chýbajúcom dôraze na to, že v prvom rade vďaka jeho diplomatickým 
a strategickým úspechom predstavitelia Česko-Slovenska zasadli po boku víťazných Spojencov 

24 GUELTON, Frédéric – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal. La mémoire conservée du general Milan Rastislav 
Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense. Service historique de la defense, Paríž 2008, s. 153.

25 Diplomatický archív Ministerstva zahraničných vecí, Paríž. Europe 1918 – 1940, Tchécoslovaquie, vol. 8, f. 101 – 102. 
26 BENZONI, Giuliana, cit. dielo, s. 48.
27 Archivio Centrale dello Stato, Rím.
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vo Versailles, s konečným vyústením do Trianonskej zmluvy, ktorej jubileum si tiež v tomto roku 
pripomíname.

Príloha:

Pamätná tabuľa pripomínajúca jeden zo Štefánikových diplomatických triumfov oproti Oltáru 
vlasti v Ríme s textom: „Na tomto mieste talianska vláda uznala Česko-Slovensko odovzdaním 
vlajky česko-slovenskej légie do rúk Milana Rastislava Štefánika dňa 24. mája 1918.“ Pamätnú 
tabuľu, o ktorú sa osobne zaslúžil autor, riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme, odhalil v deň 
slávnostného podpisu Ústavnej zmluvy Európskej únie dňa 29. októbra 2004 vtedajší predseda 
vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. 


