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Milan Rastislav Štefánik a jeho odkaz 

  

 Vaše Magnificence, excelence, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vzácní hosté, 

  

 je mi velkou ctí, ţe mohu na dnešním večeru alespoň krátce promluvit o osobnosti 

Milana Rastislava Štefánika a jeho odkazu pro dnešní dobu.  

 Štefánikův ţivotní osud, to je vskutku pozoruhodný příběh. Příběh syna venkovského 

faráře, šestého z dvanácti dětí, z Košarisek u Myjavy na západním Slovensku, jenţ ve svém 

ţivotě udělal vpravdě neuvěřitelnou kariéru. 

 Měl štěstí. Abyste byli úspěšní, musíte mít nejen dostatek nadání, vůle a píle, ale také 

alespoň trochu štěstí. A to Štefánik měl. Rodina, do níţ se 21. července 1880 narodil, byla 

sice chudá, jeho otec Pavol byl nicméně vzdělaný člověk, který dbal na vzdělání potomků. 

Proto malého Milana Rastislava vyslal do Šamorína, aby se naučil maďarsky, coţ byla 

nezbytná podmínka pro úspěšné středoškolské studium na evangelickém lyceu v Prešpurku, 

tedy v Bratislavě a poté v Šoproni a v Sarvaši, kde odmaturoval.  

 Poté jiţ Štefánik odešel do Prahy, původně se záměrem studovat zde stavební 

inţenýrství.  Po čase ale z techniky odešel a začal studovat astronomii na Filozofické fakultě, 

seznámil se s Vavrem Šrobárem a stal se členem, tajemníkem a nakonec i předsedou spolku 

Detvan. Nějaký čas studoval rovněţ v Curychu, poté se vrátil do Prahy, vydával časopis Hlas, 

psal i do dalších periodik, ţil zkrátka aktivním společenským ţivotem. 

 Na konci roku 1904 odjel do Francie, konkrétně do Paříţe, jistou dobu pracoval 

v Meudonské hvězdárně, poznával nové prostředí a získával si nové přátele. V následujících 

letech se z něj stal bez přehánění světoběţník, neboť procestoval řadu evropských zemí, 

severní Afriku, Saharu, Tahiti, Galapágy, Brazílii i Ekvádor, ten uţ jako občan Francouzské 

republiky, oceněný za své vědecké zásluhy řádem Čestné legie. 

 Zá první větové války se stal pilotem. Nejprve působil na západní frontě, od podzimu 

1915 pak na jiţní, tedy srbské frontě.  

Po návratu do Paříţe se seznámil s nejvýznamnějšími francouzskými politiky a také 

s Edvardem Benešem a s Tomášem Garrigue Masarykem. Myšlenka samostatného 

československého státu Štefánika doslova nadchla, a proto se ihned, s vervou sobě vlastní, 

zapojil do práce. Kdyţ byla v únoru 1916 ustavena Československá národní rada v čele 

s Masarykem, stal se Štefánik jedním z jejích místopředsedů. Jeho aktivity se neomezovaly 

jenom na Francii, působil rovněţ v Itálii, v Rusku i ve Spojených státech amerických, kde 

mimo jiné pracoval na vzniku Česko-slovenské armády. V roce 1917 se tato armáda stala 

skutečností a Štefánik se stal jejím velitelem.  

 Tyto aktivity měly své logické důsledky. Po vzniku samostatné republiky byl Štefánik 

ve vládě Karla Kramáře jmenován ministrem vojenství, pod něhoţ spadaly zahraniční 

československé legie.  

 Jak by se Štefánikova kariéra vyvíjela dále, můţeme pouze předpokládat. Dne 4. 

května 1919 totiţ při cestě z Itálie zahynul při leteckém neštěstí. Ţádná z konspiračních teorií, 

jeţ se objevily jiţ krátce po jeho smrti, nebyla potvrzena. 

 Na jaře 1919 tak předčasně skončil mimořádný ţivotní příběh muţe, jenţ nám – kromě 

jiného – zanechal i svůj politický odkaz. Tímto odkazem bylo nejen prvorepublikové 

Československo, jeden z nejdemokratičtějších a nejslušnějších států v celém meziválečném 

světě, ale téţ ideály, na kterých bylo postaveno a které byly i ideály Štefánikovými: svoboda, 

demokracie, tolerance a pevná víra v to, ţe slušnost a poctivá práce ve prospěch obecného 

dobra mají svůj hluboký smysl. 

 Z těchto důvodů si také dnes tady, ve Vlasteneckém sále Karolina, Štefánikův odkaz 

s úctou připomínáme.  


