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Ve!ké osobnosti na"ej histórie

Aj ke" sme zo #tátotvorného poh!adu ve!mi mla-
d$m národom, existujeme v stredoeurópskom re-
gióne viac ako tisíc rokov. História tohto regiónu, 
pred vznikom %eskoslovenska naz$vaná uhorskou 
históriou, je aj na#a história, preto sa k nej treba 
prihlási&. Napriek tomu, 'e sme stáro(ia nemali 
mo'nos& vzdeláva& sa vo svojom jazyku, boli sme 
skôr národom slu'obníkov ako pánov, mô'eme 
by& právom hrdí, 'e uhorská história je bohatá aj 
na osobnosti, ktoré majú slovenské korene a tie-
to osobnosti mô'eme pova'ova& za „na#ich“. M)a 
osobne ve!mi pri&ahuje história 18. storo(ia, ktoré 
je plné ve!k$ch Slovákov. Najmä obdobie osvie-
tenstva – druhá polovica 18. storo(ia – bola ve!mi 
zaujímav$m, turbulentn$m i pokrokov$m obdobím.

V nej vynikol – z poh!adu ná#ho zdru'enia naj-
v$znamnej#ie – práve moreplavec, francúzsky ge-
nerál, krá! na Madagaskare a gróf Móric Be)ovsk$ 
(1746-1786). Po(as svojej ani nie 40 ro(nej 'ivotnej 
cesty sa Be)ovsk$ zapísal do kultúry, histórie i po-
litického diania #estnástich krajín sveta na #tyroch 
kontinentoch. U' ako mlad$ absolvent vojenskej 
#koly sa sna'il pre seba a mlad#ích súrodencov 
ochráni& dedi(n$ majetok, ktor$ si po smrti rodi(ov 
uzurpovali jeho nevlast-
ní #vagrovia. Po 'alobe 
na stoli(nom súde utiekol 
z Uhorska na Spi#. V Po!-
sku je Móric Be)ovsk$ vní-
man$ ako národn$ hrdina. 
V roku 1768 sa tam zapojil 
do bojov Barskej konfede-
rácie za nezávislos& Po!ska 
proti Rusom po boku Ka-
zimierza Pulaského – po!-
ského, neskôr aj americké-
ho generála. V Bo!#erecku, 
vo vyhnanstve na Kam(at-
ke dokázal zorganizova& 
vzburu a spolu s rusk$mi, 
po!sk$mi i #védskym vy-
hnancom utiekli a pre-
plavili sa na vratkej lodi 
neznámymi vodami a' do 

„Národ, ktor! nepozná svoju minulos", nezaslú#i si 
budúcnos". Ten, kto sa z histórie nepou$í, je odsú-
den! si ju zopakova".“ Znalos" histórie je preto dô-
le#itá pre ka#d! národ. Mo#no sa p!tate, ktorá je to 
tá na%a „slovenská história“? História Slovákov sa 
neza$ala písa" v roku 1993, ani v roku 1918. Na%a 
história siaha &aleko hlb%ie do minulosti, je to his-
tória s"ahovania národov, história na%ich zvykov, 
jazyka, písma a v%etkého na $o dnes nadväzujeme, 
o $o sa opierame a na $om staviame svoju sloven-
skú identitu.

Móric Be!ovsk"
(ínskej provincie Macao. Ako prv$ Európan pre-
skúmal pri plavbe z Kam(atky v roku 1771 oblas& 
severného Pacifiku. O Be)ovskom pí#e kniha o ja-
ponskej vojnovej histórii „Hayashi Shihei Diskurs“ 
ako o jedinom (loveku, ktorému sa podarilo usku-
to(ni& útek z ruského vyhnanstva na Kam(atke.

Be)ovsk$ v r. 1772 získava vo Francúzsku hod-
nos& plukovníka a poverenie francúzskeho krá-
!ovského dvora na zalo'enie vojensko-obchodnej 
základne na Madagaskare. V rokoch 1774-1776 
pôsobí na Madagaskare ako velite! oddielu 260 
dobrovo!níkov. V Antongilskom zálive buduje 
mesto Louisburg, organizuje bádate!ské v$pravy 
do vnútrozemia, mapuje ostrov, realizuje geografic-
k$ prieskum, meteorologické pozorovania a stavia 
cesty. Dodnes sa zachovali pozostatky Be)ovského 
cesty cez Masoalsk$ poloostrov z Maroantsetra 
do Antalaha. Na v$chodnom myse Cap Est je po 
Be)ovskom pomenovan$ ostrov aj brod cez rieku 
(pozn. barónov brod). Be)ovsk$ zjednocuje miest-
ne kmene, vytvára predpoklady pre obchodovanie, 
usiluje sa pozdvihnú& úrove) obyvate!stva, vzde-
láva !udí, zakazuje kruté zvyky. Kme)oví ná(elníci 
ho vnímajú ako autoritu a ochranu pred otrokármi. 

V októbri 1776 ho domorodí vodco-
via zvolia za svojho vodcu s titulom 
Anpansakabé t.j. ve!k$ krá! alebo krá! 
krá!ov.

Po návrate do Parí'a, v máji 1777, 
na návrh ministra námorníctva a ko-
lónií, mu udelili vysoké francúzske 
vyznamenanie – Krí' sv. *udovíta. 
V roku 1778 mu francúzsky krá! 
*udovít XVI. ude!uje hodnos& fran-
cúzskeho brigádneho generála s do-
'ivotnou rentou za zásluhy o „spria-
telen$ francúzsky dom“. V tom istom 
roku mu cisárovná Mária Terézia 
ude!uje titul grófa a schva!uje jeho 
nov$ rodinn$ erb. V roku 1783 zís-
kava od Jozefa II. v$sadnú listinu, 
v ktorej ho cisár splnomoc)uje ako 
guvernéra zalo'i& na Madagaskare 
kolóniu, ktorá by podliehala Viedni.

Po(as pôsobenia v Parí'i v období 1777-78 
a 1781-84 má Be)ovsk$ intenzívny kontakt 
s Benjaminom Franklinom, americk$m ve!vyslan-
com v Parí'i. Stali sa osobn$mi priate!mi, hrávali 
spolu #achy a vzájomne sa in#pirovali. Franklin 
Be)ovskému otvára dvere do americk$ch obchod-
n$ch a politick$ch kruhov. V roku 1782 Be)ovsk$ 
navrhuje Georgeovi Washingtonovi zorganizo-
vanie cudzineckej légie na podporu boja o ame-
rickú nezávislos&. V archívoch USA je zachovaná 
kore#pondencia #iestich listov medzi Be)ovsk$m 
a Washingtonom.

Je autorom kni'ného diela Pamäti a cesty, sveto-
vého bestselleru, ktor$ vychádza v Lond$ne v roku 
1790 v angli(tine a vo francúz#tine, neskôr je pre-
lo'en$ do nem(iny, po!#tiny, holand(iny, #véd(iny, 
staroslovien(iny, ma"ar(iny i japon(iny. Be)ov-
ského kniha vychádza a (íta sa nepretr'ite 230 
rokov. Be)ovského príbeh in#piroval v 18. a 19. 
storo(í umeleckú tvorbu v Európe aj v Amerike. 
Vznikajú divadelné hry, opery, operety, hudobné 
diela, básne a literatúra.

Móric Be)ovsk$, uhorsk$ #!achtic slovenského 
pôvodu, má ulicu v #tyroch mestách na Madagas-
kare (Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana a An-
talaha).Móric Benyovszky útca je v Budape#ti, na-
priek tomu, 'e tu Be)ovsk$ nikdy nebol. Be)ovsk$ 
má ulicu v 21 mestách v Po!sku, vrátane Krakova. 
Ide o uznávanú osobnos& 18. storo(ia, ktorú si ctia 

a pripomínajú v mnoh$ch krajinách sveta. +ia!, na 
Slovensku, odkia! Móric pochádza, na neho (asto 
zabúdame. V hlavnom meste Bratislava nie je 
po )om pomenované ni( (pozn. Be!ovského ulica 
v mestskej "asti Dúbravka je pomenovaná po Pav-
lovi Be!ovskom). Je to o to viac paradoxné, ke" si 
uvedomíme, 'e Móric Be)ovsk$ sa k svojim slo-
vensk$m kore)om a identite prihlásil sám u' v 18. 
storo(í. Jeho základnou charakteristikou je ne-
zlomná vô!a, krá(a& za svojím cie!om v priazni aj 
v nepriazni a nikdy sa nevzda&. Ak$ krásny odkaz 
pre na#u mladú generáciu. 

Spome)me na tomto mieste aj "al#ích na#ich 
národn$ch velikánov a osobnosti 18.storo(ia, ako 
sú napríklad evanjelick$ farár a spisovate! Daniel 
Krman (1663-1740), u(enec Ján Baltazár Magin 
(1681-1735), vedec, polyhistor a encyklopedista 
Matej Bel (1684-1749), kartograf Samuel Mi-
kovíni (1686-1750), teológ a spisovate! Pavol 
Be!ovsk" (1696-1743), po!n$ mar#al Andrej 
Hadik (1710-1790), slovensk$ „Sokrates“ Adam 
Franti#ek Kollár (1718-1783), rímskokatolícky 
k)az, matematik a astronóm Maximilián Hell 
(1720-1792), evanjelick$ kazate! a osvietensk$ 
básnik Augustín Dole$al (1737-1802), najdlh#ie 
slú'iaci vojak histórie Ladislav %kultéty–Gabri# 
(1738-1831), slovensk$ historik a rímskokatolíc-
ky k)az Juraj Papánek (1738-1802), podmar#al 
Ján Andrej Be!ovsk" (1740-1822), pedagóg, his-
torik a reho!ník Juraj Sklenár (1745-1790), rím-
skokatolícky k)az, spisovate! a v(elár Juraj Fán-
dly (1750-1811), rímskokatolícky k)az, historik 
a spisovate! Jozef Ignác Bajza (1755-1836), ostri-
homsk$ arcibiskup a kardinál Alexander Rudnay 
(1760-1831), rímskokatolícky k)az a jazykovedec 
Anton Bernolák (1762-1813), rímskokatolícky 
k)az a slovensk$ osvietenec Juraj Palkovi& (1763-
1835) a "al#í. Za ka'd$m z nich je unikátny 'ivotn$ 
príbeh a skúsenos&. Bu"me na nich hrdí, sna'me 
sa z ich príbehov pou(i&, in#pirova& a nezabúdaj-
me, 'e aj oni v$znamne prispeli k na#ej dne#nej 
„slovenskej“ identite.

Vladimír Dudlák, riadite'  
Zdru#enia Mórica Be(ovského na Slovensku

www.moricbenovsky.sk

Beňovského krátky list s tlačenou hlavičkou, vlastnoručne písa-
ným rozkazom a originálnym podpisom z januára 1776 - ANOM 
C5A6, no. 27

Móric Beňovský - strie-
borná 200 korunová 
minca, 1996.

Vyobrazenie rýb z lodného denníka Beňovského - Journal de la Na-
vigation 1773

Beňovského portrét, olejomaľba

ZDRU#ENIE 
MÓRICA BE$OVSKÉHO
Zdru'enie Mórica Be)ovského bolo zalo'e-

né ako nezisková organizácia v decembri 1999. 
V rámci svojich stanov podporuje slobodnú a ne-
závislú filmovú tvorbu s dôrazom na nekomer(né 
filmové 'ánre a filmové dokumenty, pri(om sa 
zameriava na historické a cestovate!ské bádanie 
s dôrazom na osobnosti slovenskej histórie.

Audiovizuálne diela s tématikou Madagaskar 
a Móric Be)ovsk$, na ktor$ch tvorbe sa Zdru'enia 
Mórica Be)ovského aktívne podie!alo:
Ï� 1. reportá' „,kola – Ane'ka“ 5 min. (2017), 

ré'ia Dominik ,uplata & Vladimír Dudlák 
© Zdru'enie Mórica Be)ovského (ZMB) & 
Powerstudio

Ï� 2. dokumentárny film „Masoala – miesto, kde 
to 'ije“ 27 min. (2017), ré'ia Dominik ,uplata 
& Vladimír Dudlák, © ZMB & Powerstudio

Ï� 3. dokumentárny film „Madagaskar – ve!ká 
láska“ 27 min. (2016), ré'ia Vladimír Dudlák, 
© Zdru'enie Mórica Be)ovského

Ï� 4. dokumentárny film „Odkaz Mórica 
Be)ovského“ 2x27 min. / 50 min. (2015), 
podporen$ AVF, producent Vladimír Dudlák, © 
ZMB, ré'ia Marek Kup(o

Ï� 5. dokumentárny film „Móric Be)ovsk$ 'ije“ 
59 min. (2012), podporen$ AVF, koprodukcia 
RTVS, producent Vladimír Dudlák, © ZMB, 
ré'ia Lenka Morav(íková-Chovanec

Ï� 6. dokumentárny film „Zo Sta#kova na 
Madagaskar“ 12 min. (2012), produkcia © 
Zdru'enie Mórica Be)ovského, ré'ia Vladimír 
Dudlák

Ï� 7. dokumentárny film „Po stopách Mórica 
Be)ovského“ 23 min. (2011), produkcia 
© Zdru'enie Mórica Be)ovského, ré'ia Vladimír 
Dudlák

Vydavate!ská (innos& Zdru'enia Mórica Be)ov-
ského:

1. Komiks MÓRIC, 2. diel „ÚTEK Z UHORSKA“; 
druh$ diel v rámci komiksového spracovania 'i-
votopisu Mórica Be)ovského, © Zdru'enie Mórica 
Be)ovského, vydané v roku 2020, so zámerom 
spracova& cel$ Be)ovského 'ivotopis komiksovou 
formou postupne v 14tich dieloch.

2. Komiks MÓRIC, 1. diel „IN ADVERSIS ET PRO-
SPERIS“; prv$ diel komiksového spracovania 'ivo-
topisu Mórica Be)ovského, © Zdru'enie Mórica 
Be)ovského, vydané v roku 2019.

3. Madagaskar, moja láska; preklad cestopisu 
po!ského autora Arkady Fiedlera (v po!skom ori-
gináli nazvané Madagaskar – Gor-ca wie. Am-
binanitelo), ktor$ pre'il v medzivojnovom období 
dva roky ako biológ a bádate! medzi domorodcami 
v oblasti Antongilského zálivu, kde 160 rokov pred 
ním pôsobil aj Móric Be)ovsk$; Vy#lo v roku 2018 
v spolupráci s VSSS.

4. Be!ovsk" – vyhnanec a krá'; preklad histo-
rického románu ruského autora Leva Demina do-
plnen$ o re#er#e ruského historika Sergeja Vach-
rina a po!ského historika Eduarda Kajdanského. 
Vy#lo v roku 2016 v spolupráci s VSSS.

Vladimír Dudlák, riadite' ZMB 
www.moricbenovsky.sk


