
DIPLOMATICKÉ CESTY

V júni 1918 predseda francúzskej vlády Georges Clemenceau vymenoval Štefánika za brigádneho 

generála z titulu poslania v èesko-slovenskej armáde. V roku 1918 pricestoval M. R. Štefánik do Talianska 

s poslaním naplni� štátno-vojenské úlohy. V Taliansku vznikla prvá divízia èesko-slovenského vojska, 

ktorá bola nasadená do priamych bojov na Piave proti rakúsko-uhorskej ofenzíve. V Ríme sa v tomto 

období zoznámil so svojou životnou láskou Giulianou Benzoni.

Po úspešne ukonèenej misii v Taliansku sa 

Štefánik vrátil do Paríža. V septembri 1918 

vláda Spojených štátov amerických uznala 

èesko-slovenské vojsko za spojenecké                      

a Èesko-slovenskú národnú radu za èesko-

slovenskú vládu de facto. Podobné uznanie 

vyslovila aj japonská vláda. V USA sa 

Štefánikov zdravotný stav opä� zhoršil, ale                  

i napriek tomu pracoval a zúèastòoval sa 

rôznych stretnutí. Nakoniec odcestoval do 

Japonska. Na ceste do tejto krajiny písal 

Masarykovi o svojich názoroch na nový štát                   

a mnohé svoje idey uvidel v proklamácii, ktorá 

bola uverejnená 18. októbra 1918 ako 

Washingstonská deklarácia. Poèas plavby 

pripravil návrh zástavy budúceho èesko-

slovenského štátu a  Rad sokola, ktoré odoslal 

Benešovi. Cie¾om pobytu v Japonsku bolo 

dohodnú� konkrétnu materiálnu pomoc èesko-

slovenskému vojsku v Rusku. To sa však 

nepodarilo. V Tokiu, kde ho zdržala choroba, sa 

dozvedel, že v zahranièí bola utvorená doèasná 

èesko-slovenská vláda, vedená  Masarykom. 

Štefánik mal zastáva� post ministra vojny. 

Pražský ¾ud skoncoval s habsburskou 

monarchiou 28. októbra 1918. Slovenský národ 

sa prijatou Martinskou deklaráciou prihlásil               

k spoloènému štátu Èechov a Slovákov                   

30. októbra 1918. O všetkom, èo sa dialo v týchto historických dòoch sa dozvedel M. R. Štefánik v Tokiu 

ve¾mi málo. Zhromažïoval informácie o èesko-slovenskom vojsku v Rusku, ktoré bolo po dlhých bojoch 

unavené a fyzicky i morálne úplne vyèerpané. Èesko-slovenské pluky nakoniec odmietli bojova�. 

Otázka 6: 

Èo pripravil M. R. Štefánik pre budúci štát Èechov a Slovákov poèas plavby do Japonska?

Spracovala: Mgr. Anna Èechová
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