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Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilo-
srdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor 

nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia 
môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi 

nejasné. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo 
ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve 

svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka.

I. 

„

“



Milan Rastislav Štefánik sa narodil v rodine evanjelického farára ako šieste z deviatich detí. 
Štúdiá započal v rodnej obci Košariská a pokračoval v Prahe, kde bol ovplyvnený myšlien-
kami T. G. Masaryka. Neskôr zmenil svoje zameranie a rozhodol sa študovať astronómiu 
na filozofickej fakulte. Po štúdiách koncom roka 1904 prichádza do Paríža splniť si sen 
a stať sa známym astronómom. Avšak stretáva sa s  existenčnými problémami. Neskôr 
sa dostáva medzi kruhy známych hvezdárov a podniká vedecké výpravy na Mont Blanc, 
do Turkmenistanu, Ruska, strednej Ázie či do Afriky. Hľadá vhodné miesto pre vybudovanie 
hvezdárne. Ešte pred začiatkom prvej svetovej vojny získa francúzske občianstvo a onedl-
ho aj vyznamenanie Rádu Rytiera čestnej légie za  bádateľské a  diplomatické úspechy. 
Úspechy žne v roku 1915 aj ako vojak na fronte. Vďaka svojim známostiam sa koncom roka 
stretáva s emigrantmi Edvardom Benešom a T. G. Masarykom, aby ich spojila myšlienka 
spoločného štátu. V roku 1916 zakladá spolu s nimi Národnú radu Československú, istú 
dočasnú vládu budúceho štátu. Podniká nábor dobrovoľníkov v Rusku, Rumunsku a v USA. 
V októbri 1918 sa stáva ministrom vojny v Československu. Buduje plány rozvoja nového 
štátu a plánuje sobáš s markízou Giulianou Benzoniovou. Dňa 4. mája 1919 odlieta z letiska 
Campoformido v Taliansku na lietadle Caproni 450 spolu s poručíkom Scottim, seržantom 
Merlinom a rádiotelegrafistom Aggiustom. Zopár kilometrov pred cieľom jeho cesty neďale-
ko obce Ivánka pri Dunaji sa z doposiaľ nezistených príčin lietadlo zrútilo. Milan Rastislav 
Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle, ležiacej v  jeho rodnom kraji medzi Brezovou 
pod Bradlom a Košariskami.



































































Život na mňa musí čakať, a nie živorenie. 

II. 

„

“























Československé légie, boli mimoriadne dôležitou súčasťou zahraničného odboja 
počas 1. svetovej vojny, ktorého snahou bolo vytvorenie samostatného štátu Čechov 
a Slovákov. Sám Masaryk tvrdil, že bez legionárov by nebolo Československa.

Najpočetnejšie československé légie sa vytvorili v Rusku. Pred vypuknutím 1. svetovej 
vojny, kde vtedy žilo niekoľko desaťtisíc Čechov a Slovákov. 

28. septembra 1914 slávnostnou prísahou vznikla Česká družina. Tento dátum bol 
neskôr oslavovaný ako deň vzniku československého vojska. Československé vojenské 
oddiely v rokoch 1914 – 1915 plnili najmä výzvedné úlohy a v tyle nepriateľa sa snažili 
získať prebehlíkov z radov českých a slovenských vojakov rakúsko-uhorskej armády. 

Druhou najpočetnejšou skupinou zahraničných Čechov a Slovákov boli rodáci žijúci 
v Amerike. Počas vojny slúžilo v americkej armáde asi 30-tisíc etnických Čechov 
a Slovákov, pričom na začiatku sa počet dobrovoľníkov pohyboval medzi dvoma až 
troma tisíckami. Neskôr ich počty posilnilo štyritisíc českých a slovenských zajatcov, 
ktorých prepustilo spojenecké Srbsko. Toto číslo v priebehu vojny pomaly narástlo 
na 10-tisíc.

V rámci francúzskej cudzineckej légie vznikla 31. augusta 1914 rota Nazdar, tvorená 
z vojakov Českej národnosti. Českí a Slovenskí legionári boli nasadení na západnom 
fronte. V roku 1918 vznikla česko-slovenská brigáda vo Francúzsku, ktorá sa na jar 
v roku 1919 vrátila do Česko-Slovenska. Bolo v nej asi 9 600 vojakov. 

Dobrovoľnícke jednotky zložené z Čechov a Slovákov vznikli aj na Talianskom území 
už v roku 1917 ako výzvedné oddiely. Do jednotiek bolo zaradených asi 20 000 voja-
kov, po podpísaní prímeria sa zo zajatcov vytvorili ďalšie, tzv. domobranecké prápory 
o počte asi 60 000 vojakov. 

O ich hrdinstve a boji za slobodu kolujú legendy, ktoré naprieč kontinentami spája 
jediné meno, generál Milan Rastislav Štefánik.





































O ženách a monarchii
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Ďakujeme všetkým, kto podporili vznik 
komiksu v corwdfundingovej kampani 

na Startlabe, za pomoc a podporu 
ďakujem aj našim partnerom.




