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PIATEHO MÁJA 1836 SA V!KRÁ"OVSKOM DIVADLE V!LOND#NE NATIAHLO 
PREDSTAVENIE BALETU A$  DO POL JEDNEJ V!NOCI. AKO V%AK 

PÍSALI V!DOBOV#CH NOVINÁCH, PRINCEZNÁ ADELAIDE, MAN$ELKA 
BRITSKÉHO KRÁ"A VILIAMA!IV., VYTRVALA A$  DO ZÁVERE&NÉHO 

POTLESKU. BALET PREDSTAVIL PRÍBEH VTEDY U$  PÄ'DESIAT ROKOV 
ZOSNULÉHO VRBOV&ANA. GRÓFA MÓRICA BE(OVSKÉHO.

M I L A N  !U P K A
I LUSTRÁCIE  A FOTO:  A RC H Í V V L A D I M Í R A D U D L Á K A ,  P RO F I M E D I A

H I S T O R Y

POBLÁZNIL 
K!Á"OV, 

IN#PIRUJE 
DOBRODRUHOV
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Móric Be!ovsk" o#aroval panovníkov nielen 
po#as svojho $ivota, ale aj po smrti. A dodnes in-
%piruje novodob"ch dobrodruhov, ktorí pátrajú 
po jeho stopách. Jedn"m z&nich je aj Vladimír 
Dudlák, riadite' Zdru$enia Mórica Be!ovského. 
Rozprávali sme sa o&tom, pre#o scestovan" gróf, 
ktor" sa stal krá'om na Madagaskare, fascinuje 
to'ko 'udí aj 235 rokov po svojej smrti.

Spomeniete si, kedy ste prv! raz 
zaregistrovali meno Móric Be"ovsk!?
Ako mnohí z& mojej generácie sme v& mlados-
ti pozerali vtedy kultov" seriál Vivat Be!ovsk", 
ktor" premiérovali v&televízii v&roku 1975. Aku-
rát, $e ten seriál ho vykreslil príli% romanticky, 
divák mohol nadobudnú( pocit, $e je to vymys-
lená postava. Scenár bol postaven" na jeho au-
tobiografickom diele Pamäti a&cesty a na romá-
ne od Jo$a Ni$nánskeho. Viaceré scény v seriáli 
nekore%pondovali s historickou realitou. Móri-
cov $ivot bol ove'a rozmanitej%í. Tak$e môj prv" 
kontakt s&osobou Be!ovského bol trochu rozpo-
rupln".

Pre#o ste pomenovali zdru$enie po "om?
Na%a nezisková organizácia vznikla u$ koncom 
minulého storo#ia, v&roku 1999, a&mala pokr"va( 
rôzne na%e vo'no#asové podujatia, spolo#en-
ské,& cestovate'ské a& filmárske aktivity. Pome-
novanie vzniklo náhodne a& prv"ch desa( ro-
kov sme sa Móricovi Be!ovskému nijak zvlá%( 
nevenovali. Potom pri%iel moment, ke) som 
sa v&mojej filmárskej a dokumentárnej tvorbe 
chcel posunú( a&povedal som si, $e by sa mo$no 
patrilo zájs( na Madagaskar a&prebáda(, aké sto-
py tam ná% Móric Be!ovsk" zanechal. Vybrali 
sme sa na mesa#nú expedíciu na Madagaskar 
i Maurícius , kde sú cenné francúzske archívy 
a&otvorila sa pred nami studnica plná tém.

Vladimír Dudlák

Po%me na jeho príbeh. Pochádzal 
z&bohat!ch pomerov?
On bol príslu%níkom strednej %'achty, no s&jeho 
majetkom je to komplikovanej%ie. Móricova 
mama sa ako %estnás(ro#ná vydala za 63-ro#né-
ho generála a&z& tohto man$elstva sa dospelosti 
do$ili tri dcéry. U$ ako 23-ro#ná ovdovela a&vte-
dy si za man$ela vzala vdovca Samuela Be!ov-
ského, Móricovho otca. Po smrti rodi#ov sa v%ak 
rozpútal boj o&dedi#stvo, v&ktorom deti po Be-
!ovskom vrátane najstar%ieho Mórica, (ahali za 
krat%í koniec. Star%í nevlastní %vagrovia dokon-
ca Mórica, ktor" o&majetok zabojoval, za$alovali 
na stoli#nom súde v&Nitre za poburovanie 'udu 
proti pánom, poru%ovanie nábo$enskej disciplí-
ny a&iné delikty. V"sledkom bolo, $e sa z&Mórica 
Be!ovského stal vyhnanec a ute#enec.

Kam z&Uhorska utiekol?
Na Spi%, ktor" v tom #ase patril Po'sku. Po'sk"m 
krá'om bol Stanislav& II. August Poniatowski, 
ktor" si bol ve'mi blízky s&ruskou cárovnou Ka-
tarínou& II. To sa ale nepá#ilo po'skej %'achte. 
V&meste Bar sa %'achtici na odpor proti panovní-
kovi spojili do takzvanej Barskej konfederácie, 
ku ktorej sa pridal aj Móric Be!ovsk". Dostal 
sa ale do zajatia v&Kazani, potom do Petrohra-
du a&neskôr a$ do vyhnanstva na Kam#atke. Aby 
som ale nezabudol, e%te na Spi%i sa za'úbil a&o$e-
nil s&dcérou mäsiara Zuzanou Henschovou.

K!m na Slovensku je Be"ovsk! známy 
najmä ako krá' Madagaskaru, v&zahrani#í 
rezonuje práve jeho dobrodru$stvo na 
Kam#atke. (o sa tam stalo?
Vo ve'kom sa tam prejavilo, $e Be!ovsk" bol na-
ozaj v"re#n" líder, ktor" ovládal jazyky a&vedel 
strhnú( 'udí okolo seba na svoju stranu. Z&Kam-
#atky sa mu podarilo nielen utiec(, on ukoristil 
lo) plnú vzácnych ko$u%ín lí%ok a&in"ch sever-
sk"ch zvierat, ktoré mali v&Macau, kam lo) nas-
meroval, obrovskú cenu. Tak$e ak ste sa p"tali, 
#i bol bohat", tak v&tejto etape po úspe%nom úte-
ku z Kam#atky a neuverite'nej plavbe po sever-
nom Pacifiku bol ur#ite vo „ve'kom balíku“. Ná-
sledne vstúpil do francúzskych slu$ieb, v&Parí$i 
zapôsobil svojimi moreplaveck"mi skúsenos-
(ami na krá'a *udovíta&XV. a& ten mu dal mo$-
nos( zastupova( Francúzsko na Madagaskare. 
Medzit"m za ním pri%la aj man$elka zo Spi%skej 
Soboty a&na Madagaskar sa u$ plavili spolu.

(ím to bolo, $e dokázal o#ari) krá'a?
On si u$ od Kam#atky písal denník, ktor" dnes 
poznáme ako jeho autobiografiu. V&tom #ase ho 
v%ak nepísal len tak pre ni# za ni#. Bola to jeho 
referencia pre vplyvn"ch 'udí: pozrite sa, #o 

STORY

va!ovanie úspe"n#ch líd- 
rov sa dá zhrnú$ do sied-
mich k%ú&ov#ch my"lie-
nok. Na prvom mieste je 
neustále vzdelávanie sa 

a získavanie nov#ch vedomostí. Pod%a 
lídrov je dôle!ité by$ otvoren# rozvoju 
a dokáza$ prija$ prípadné zakopnutia  
a omyly, ktoré takáto cesta priná"a. 
Chyby treba vníma$ pozitívne, preto!e 
pomáhajú definova$ priestor na zlep"e-
nie. „Viacerí vrcholoví mana!éri pova!ujú  
za úspech stav, ke' sa vä&"inu d(a ve-
nujú rozvoju a nie operatíve,“ hovorí Juraj 
Králl, organizátor GrowClubu.

Druh# pilier úspechu je vytrvalos$, kto-
rá sa spája so schopnos$ou vsta$ a ís$ 
'alej. Pod%a ú&astníkov stretnutia je cesta 
za cie%om zlo!ená z prekonávania denne 
vznikajúcich preká!ok. „Úspech je sú&et 
mal#ch opakovan#ch snáh. Ak &lovek vie, 
&o je jeho vá"(ou a kam sa chce dosta$,  
s odhodlaním %ah"ie prekonáva preká!-
ky,“ vysvet%uje Andrea Krko"ková, uspo-
riadate%ka GrowClubu. 

Ak chcete by! úspe"ní, bu#te $udskí
)al"ie hodnoty, ktoré pomáhajú na ceste 
k úspechu, sa opierajú o %udskos$, vzá-
jomnú podporu a spoluprácu. „Najdô-
le!itej"ou prísadou receptu na úspech je 
umenie vychádza$ s %u'mi,“ hovorí Králl. 
Pod%a neho sa v"etci ú&astníci stretnutia 
zhodli, !e úspe"n#mi sa doká!eme sta$ 

najmä s pomocou in#ch. „K#m je &lovek 
sám, nikdy nebude jeho úspech tak ve%-
k#, ako ke' sa mu podarí získa$ 'al"ích 
%udí pre rovnakú víziu,“ dop*(a Králl. 

Motivova$ a zapáli$ tím pre spolu-
prácu sa dá otvorenou komunikáciou  
a jasn#m úmyslom poslú!i$ %u'om. 
Franti"ek Baník takto vybudoval úspe"-
n# podnik Banik a syn a dnes tvrdí, !e sa 
dr!ia hesla „Verme %u'om a budú aj oni 
úspe"ní“. Ak podporíme in#ch a pomô-
!eme im získa$ po &om tú!ia, získame  
aj my, preto!e spokojní %udia, ktor#m 
firma vytvára dobré podmienky, sú jej 
hnacím motorom.

Úspech nie je o peniazoch,  
ale o %loveku 
+lenovia GrowClubu sa zhodli, !e nie 
je dôle!ité fixova$ sa na úspech vo fi-
nan&nom vyjadrení, preto!e viac ako na 
miliónoch na ú&te zále!í na tom, ak#m 
&lovekom sa na ceste do cie%a stávame. 
„Pozera$ sa na to, k#m som, by$ hrd#  
na seba, to dá &loveku ove%a lep"í pocit 
ne! akáko%vek suma na ú&te,“ vysvet%uje 
Andrea Krko"ková. 

Ten, ktor# cíti oporu vie, !e preká!ka 
je spôsob, ako vyrás$. „Ke' nie&o sku-
to&ne chce", cel# vesmír sa spojí, aby si 
to dosiahol.“ 

Bli!"ie informácie nájdete  
na www.growclub.sk, www.idealplace.
sk alebo juraj.krall@idealplace.sk.

KTORÉ VÁS DOVEDÚ K ÚSPECHU
7 jednoduch!ch spôsobov,

Najdôle"itej#ou prísadou receptu  
na úspech je umenie vychádza$ s %u&mi.

Po!as Diamantov slovenského biznisu prebehol 
GrowClub, kde majitelia a !lenovia vedenia progresívnych 
firiem definovali postoje vedúce k úspechu. 

FORBES GROWCLUB

LUKÁ& VALLO
Robotec

RENÁTA MUCHOVÁ
ELDISY Slovakia

ALEXANDER JAN'O
Packeta Slovakia

MICHAL ALEXA
'achov! obchod

(UBO& KOLESÁR
ZELENÁ STAVBA

ADAM MÁ'ALA
EfectFit

OLIVER MAJDÚCH
SCHIN & MAJDÚCH legal

PATRIK BOSAK
Cardell

JAKUB FEKIA'
Edgar Baker

LUCIA 'I&KOVÁ
BUSINESS LEASE Slovakia

SLAVOMÍRA KOLLÁROVÁ
INSPIO

FRANTI&EK BANÍK
Baník a syn

RÓBERT HARDA
ERFOLG

VLADIMÍR ORLÍK
Aardwark

SAMUEL KRO&LÁK
Kro#lák

IVETA &URGANOVÁ
DACHSER Slovakia

JURAJ HIPKI
C Clean Services

JURAJ LUSTO)
VNET

MICHAL HOLUB
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BENEFITY GROWCLUBU: Kalendár GrowClub akcií na cel! rok dopredu.  
/ Mo"nos# v!beru $tyroch akcií z viac ako pätnástich v priebehu roka.  

/ Mo"nos# prizva# si na jednu akciu hos#a. / GrowClub = riadená diskusia  
s nie viac ako %6 ú&astníkmi na dohodnutú tému. / Riaden! networking medzi  

&lenmi vedúci k spolupráci. / Podpora Ideal Place mentora na telefóne.  
 / Bezpe&ná online platforma iba pre &lenov.

GROWCLUB AKCIE, KTORÉ MÔ!ETE ZA!I": Stretnutia priamo  
v in$piratívnych firmách. / Na Forbes podujatiach: Diamanty slovenského biznisu, 

Moderná Krajina, 'eny v biznise. / Spolo&né &esko-slovenské akcie.

GROWCLUB

IN(PIRATÍVNE MIESTO, KDE ÚSPE#NÍ  
ZDIE)AJÚ S ÚSPE#N$MI

VIAC AKO %0 ÚSPE#N$CH FIRIEM NA MIESTE,  
KDE JE SPOLO*N+ ROZVOJ UPREDNOSTNEN+ PRED PREDAJOM.

* (peciálna cena bez DPH za ro&né &lenstvo platná do 30. %%. ,0,%.

& 990 '
#PECIÁLNA

CENA*

( 490 '

VIAC INFORMÁCIÍ: juraj.krall@idealplace.sk, +4,% 9%7 73, 907, www.idealplace.sk

Forbes_IdealPlace_image_oktober_tlacove_final.indd   1Forbes_IdealPlace_image_oktober_tlacove_final.indd   1 30/09/2021   14:5130/09/2021   14:51

som v%etko za$il. Aj preto treba to dielo vníma( 
s istou rezervou. Móric sa v&!om chcel vykres-
li( pozitívne, ako úspe%n" vodca, aby mu krá' #i 
bohatí obchodníci zaplatili cestu, posádku #i 
zverili tovar. Na druhej strane aj pod'a jeho zá-
piskov vidíme, $e pracoval ve'mi systematicky, 
rozumel moreplavbám, správe kolonizovaného 
územia a presne vedel, #o pre danú v"pravu po-
trebuje. Mal aj dar prerozpráva( príbeh pútavo.

Mo$no a$ príli* pútavo. Ke% v&19. storo#í 
vy*lo toto jeho dielo v&USA, dostalo sa mu 
predslovu, ktor! text predstavil ako príbeh 
mu$a s&ve'kou fantáziou…
Ur#ite to bola do ve'kej miery reklama pre neho 
samého. Na druhej strane, fakty nám ukazujú, 
$e svojou stratégiou, neúnavnos(ou a&odvahou 
sa mu napokon podarilo dosiahnu( svoje. Ak 
to ne%lo z& jednej strany, skúsil to z&druhej, ne-
nechal sa odradi(, mal nezlomnú vô'u. To bola 
jeho vlastnos(, z ktorej sa dá in%pirova( aj dnes. 
A&ur#ite mu nikto nemô$e odoprie( jeho more-
plavecké skúsenosti. Z&Kam#atky i%iel ako prv" 
Európan severn"m Pacifikom do Macaa, potom 
a$ do Indického oceánu na Maurícius, dotkol sa 
Madagaskaru a&znova cez Atlantik doplával do 
Francúzska. Minimálne dva razy bol aj v&USA…

Na Madagaskar pri*iel s&poverením 
francúzskeho krá'a. Dnes sa ale 
európskym dobyvate'om strhávajú sochy. 
Bol Be"ovsk! typick! kolonizátor?
Be!ovsk" má v&%tyroch mestách na Madagaska-
re dodnes svoju ulicu. A&mnohé ulice Francúzov 
boli zru%ené, #o by mohlo hovori( v& jeho pro-
spech. Na druhej strane, ktoko'vek v& tej dobe 
sa ur#ite „za%pinil“, bola to otrokárska doba. 
Ja tomu búraniu sôch úplne nerozumiem, je to 
predsa sú#as( histórie. A&celé dejiny, to je séria 
tyranie, agresií.

Ako vnímajú Be"ovského na Madagaskare? 
Malga%i vo v%eobecnosti nerie%ia históriu a mi-
nulos(, $ijú viac v prítomnosti. Oni berú Be!ov-
ského tak, ako im ho vykreslíme my, ktorí bá-
dame po jeho stopách. Okrem ulíc a verejn"ch 
priestranstiev, ktoré sú na Madagaskare po !om 
pomenované, sa jeho osobe venujú aj turistickí 
sprievodcovia a dostal sa aj do %kolsk"ch u#eb-
níc. Nemám ale vedomosti o&tom, ako ho vníma-
jú napríklad miestni historici.

Be"ovsk! bol francúzskym zástupcom na 
ostrove. Je to m!tus, $e bol krá'om?
O& !om sa #asto hovorí, $e bol prv"m krá'om 
zjednoteného Madagaskaru. A v takomto po-
daní&to je jednozna#ne m"tus. Na Madagaskare 

ved'a seba $ijú rôzne kmene, ktoré majú svojich 
ná#elníkov alebo krá'ov. A&ako zástupca ve'kej 
mocnosti mal Be!ovsk" u&nich autoritu a&rie%il 
medzi nimi aj rôzne spory. Oni ho ako arbitra 
uznávali, dokonca ho mohli vníma( ako ochran-
cu&– vo#i otrokárskym nájazdom in"ch európ-
skych krajín. A&tak ho tieto kmene na severov"-
chode Madagaskaru menovali za svojho krá'a 
krá'ov. No t"kalo sa to najmä oblasti, kde pôso-
bil&– strategicky dôle$itej severov"chodnej #asti 
Madagaskaru. Tak$e nebol prv" krá' ani nezjed-
notil cel" Madagaskar. Ka$dopádne, územie, 
ktoré bolo pod jeho kontrolou, bolo dvakrát 
vä#%ie ako je Slovensko. Za akéhosi zjednotite'a 
Madagaskaru mô$eme pova$ova( a$ krá'a An-
drianampoinimerinu, jeho vláda sa za#ala rok 
po Be!ovského smrti a zjednotil jedenás( kme-
!ov v centrálnej #asti Madagaskaru.

Po troch rokoch na Madagaskare sa 
Be"ovsk! vrátil u$ za nov!m francúzskym 
krá'om…
Áno, *udovít& XVI. mu udelil titul generála 
a&sná) aj v)aka jeho man$elke Márii Antoinette 
sa kone#ne urovnal jeho dlhoro#n" spor s&do-
movskou krajinou. Matka Márie Antoinetty, 
Mária Terézia, Be!ovského rehabilitovala a&do-
konca mu udelila grófsky titul a& roz%írila erb. 
Vtedy si Be!ovsk" s& man$elkou kúpili ka%tie' 
v& Beckovskej Vieske, no Móricovi u$ Európa 
nevo!ala a&(ahalo ho to znovu naspä( na Mada-
gaskar. Tentoraz v%ak na cestu nezískal financie 
od Francúzska, ale od americk"ch obchodníkov, 
baltimorsk"ch podnikate'ov Zollikoffera a Me-
issoniera. Jeho obchodnú kolóniu na Madagas-
kare v%ak v&máji 1786 ne#akane prepadli práve 
Francúzi a&Be!ovského pri prestrelke zabili.

Vrá)me sa znova k&vá*mu pátraniu po jeho 
stopách. (o vás ako prvé zaujalo?
Napríklad sme r"chlo zistili, $e k&Be!ovskému 
sa hlásia nielen Slováci a&Ma)ari, ale aj Poliaci. 
Tí sa napríklad v&roku 2012 vydali po jeho sto-
pách a$ do Ochotska. Jedenás(tisíc kilometrov v 
landroveri, tristo na ko!och, pä(sto na rafte po 
takmer nezmapovanej rieke. Be!ovsk" neustále 
in%piruje a&vytvára nov"ch dobrodruhov.

Ako vyzerá „súboj“ o&Be"ovského medzi 
Slovákmi a&Ma%armi?
V&prvom rade si treba uvedomi(, $e Be!ovsk" 
$il v&období osvietenstva, ke) sa e%te ve'mi ne-
rie%ilo, #i je niekto Ma)ar, Nemec alebo Slovák. 
Ove'a dôle$itej%ie bolo, #i ste chudobn", bohat", 
gróf, biskup, panovník alebo poddan". Národ-
nos( bola druhoradá. Samozrejme, ka$d" si dnes 
Be!ovského posúva bli$%ie k&sebe. My napríklad 
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Zakladate!ka zna"ky LUMINIA Natália Gáp!ovská sa k rodinnej receptúre 
svie"ok a vôní dostala pri h!adaní rie#enia vlastn$ch zdravotn$ch problémov. 
Dnes sú jej unikátne svie"ky v$nimo"n$m darom pre va#ich partnerov.

SVETLO A VÔ!A V BOHEMIA 
KRI"TÁLI SÚ SKVEL#M DAROM

K  ri#tá!ové svie"ky LUMINIA na prv$ 
poh!ad zaujmú trblietavou #truk-
túrou vosku a trojnásobne dlh#ím 

horením. Natália Gáp!ovská objavila "aro 
kvalitn$ch prírodn$ch voskov v "ase, ke% 
sa pasovala s ka#!om, boles&ami hrdla  
a alergiou. „Môj str$ko, ktor$ zalo'il na#u 
rodinnú tradíciu v$roby umeleck$ch svie-
"ok, mi poradil vymeni& svie"ky na báze 
parafínu za prírodnú alternatívu jeho do-
mácej produkcie. Moje zdravotné problé-
my zrazu zmizli,“ spomína na za"iatky. Tak 
vznikla originálna receptúra bez parafínu, 
farbív a toxickej chémie, ktorá je vhodná 
aj pre alergikov, astmatikov a deti. Natá-
lia v%aka nej získala uznanie na medziná-
rodnej v$stave v Parí'i a titul Pod nikate!ka 
Slovenska za prevratné inovácie.

Slovensk$ originál svetovej kvality
Svie"ky, difuzéry a parfumy, ktoré prinesú 
príjemnú atmosféru a svetlo do ka'dého 
domova, sa vyrábajú v rodinnom kruhu 

na Slovensku precíznou ru"nou prácou. 
„Ka'dá ru"ne fúkaná kri#tá!ová nádobka 
prejde #iestimi pármi rúk a jej v$roba trvá 
dva dni, rovnako ako v$roba na#ej vonnej 
svie"ky,“ vysvet!uje Natália. Ako %alej do-
dáva, maximálny dôraz kladú na kvalitu 
v#etk$ch materiálov a ingrediencií. V%a-
ka tomu LUMINIA svie"ky horia a' trikrát 

dlh#ie ako be'né, parfumu sta"í nanies& 
malé mno'stvo ráno a budete vo(a&  
aj ve"er. Jedna nápl( difuzéra vydr'í a' 
dva roky, niektoré vône dokonca dlh#ie. 

Osobn$ dar%ek s puncom luxusu
Pre svoje prírodné LUMINIA pro dukty 
navrhla Natália elegantné obaly, ktoré 
sú mal$m umeleck$m dielom. Kri#tá!o-

vé nádobky s brúsen$m diamantom sa 
stanú nad "asov$m doplnkom ka'dého 
interiéru. „Obaly a flakóny od parfumov 
nám klienti mô'u vráti& za z!avu na %al-
#í nákup a my do nich vyrobíme nové 
produkty. Online objednávky balíme  
do pou'it$ch obalov$ch a v$pl(ov$ch 
materiálov, dávame im tak nov$ 'ivot,“ 

hovorí Natália na margo ich bezodpa-
dového ekoprogramu. Na etiketu 'iarivej 
svie"ky je navy#e mo'né zakompono-
va& meno obdarovaného "i logo firmy  
a vytvori& tak absolútne osobn$ dar, kto-
r$ pote#í ka'dého a zanechá trval$ dojem  
s nádychom noblesy. Klienti si pochva!ujú 
moment prekvapenia, ke% pote#ia druhé-
ho unikátnym darom.

NA)I FIREMNÍ KLIENTI SI NAJVIAC POCHVA*UJÚ 
‚WOW‘ MOMENT, KE+ PREKVAPIA OBDAROVANÉHO 
UNIKÁTNYM A OSOBN,M DAROM.
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vychádzame zo zoznamu %tudentov Piaristické-
ho l"cea vo Svätom Jure zo %kolského roka 1760-
1761, kde je pri mene Móric Be!ovsk" napísané: 
Pronobilis Slavus. Samozrejme, na%i ma)arskí 
kolegovia sa na to pozerajú inak. Ale pri pátraní 
po jeho stopách v%etci spolupracujeme.

Pokú*ali ste sa vypátra) telesné pozostatky 
Be"ovského na Madagaskare, #o sa zatia' 
nepodarilo. Po #om ste e*te pátrali?
Áno, my sme sa tam vrátili s&detektormi kovu. 
Zo za#iatku sme napríklad zmapovali ulice po-
menované po Be!ovskom. Tie sa dodnes nachá-
dzajú v&hlavnom meste Antananarivo a&v&troch 
)al%ích. A& ten ná% záujem povzbudil aj zveda-
vos( in"ch 'udí zo Slovenska. Kysu#an Stano Ma-
chov#ák mu v&meste Antalaha postavil z&vlast-
n"ch zdrojov pamätník. Sám som sprevádzal ako 
sprievodca po Madagaskare nieko'ko skupín 
slovensk"ch a #esk"ch turistov. A& 'udia, #o raz 
objavia #aro Madagaskaru, majú chu( nielen sa 
tam vraca(, ale aj pomáha(. Slovenka Ane$ka 
Boriová pomohla postavi( na Madagaskare %ko-
lu, teraz cez koronu tam poslala na kontajner so 
zdravotníckym materiálom. Ve'mi peknou bola 
aj jej akcia Daj bicyklu novú du%u, ke) sa na Ma-
dagaskar priviezli repasované bicykle a&rozdali 
ich u#ite'om, lekárom&– komu mohli pomôc(. 

Tak$e ste na*tartovali slovensko-
madagaskarské vz)ahy?
V& tomto smere spravil najviac slovensk" sale-
zián Don Vladimír Stuchl". Na ostrove pôsobil 
tridsa(tri rokov, pomáhal stava( kostoly, %koly, 
vodovody, dielne pre Malga%ov. On bol pre m!a 
ten, kto mi predstavil Madagaskar. +ia', tento 
rok v&marci v meste Tamatave pod'ahol covidu. 
Mal iba 57 rokov a bol ú$asne #inorod".

Va*e osudy spojil práve Be"ovsk! a&ten 
dnes prepája aj kultúry. Bol napríklad 
témou va*ej októbrovej predná*ky 
v&spolupráci s&African Slovak Union.
Áno, cítime to aj po#as na%ich akcií tu na Sloven-
sku, kde ob#as prídu aj nejakí Malga%i, ktorí sú 
pod'a m!a ve'mi príjemní a adaptabilní 'udia. 
Be!ovsk" ale neprepája len Slovensko a&Mada-
gaskar. My sme u$ spolupracovali s& Ma)armi, 
Poliakmi, Rusmi, Ameri#anmi… Jasné, $e politi-
ka ob#as rozde'uje, ale potom je o&to kraj%ie, $e 
sa dá nájs( spolo#ná téma, ktorá pozitívne spája.

A&asi je to téma zaujímavá aj pre 
rôzne generácie. Okrem filmov a&kníh 
propagujete Be"ovského aj cez komiks.
Je to ná% nieko'koro#n" projekt. Za#ali sme 
v&roku 2019 a&teraz vydávame %tvrt" diel. V&pláne 
je %trnás( #astí, ktoré by sme radi vydali do roku 
2026, #o bude najbli$%ie okrúhle v"ro#ie Be!ov-
ského narodenia aj úmrtia.

 Veríte stále, $e na Madagaskare nájdete aj 
nejak! hmatate'n! odkaz po Be"ovskom?
Po#as na%ej prvej náv%tevy v& roku 2010 sme si 
vybavili audienciu u& krá'a kme!a Antakarana 
s& nádejou, $e mô$e ma( me# od Be!ovského, 
ktor" si odovzdávajú z&generácie na generáciu. 
Me# mal, no bol zrejme darom od francúzskeho 
prezidenta Sadi Carnota. Ten vraj ale nadviazal 
na tradíciu, ktorú mohol za#a( práve Be!ovsk". 
Pôvodn" me# sa mal niekde strati(. Teraz sa nám 
oz"va jeden Ameri#an, $e ten me# vlastní a&chce 
ho preda(. Ja mu ale neverím (smiech). Viete, pri 
Be!ovskom mnohí priná%ajú domnienky, ktoré 
nemajú jasné historické dôkazy. Ale príbehy sú 
to v$dy pekné a Be!ovského historick" príbeh je 
jedine#n" a in%piratívny. Je to na%a história. 

Komiksov! hrdina 
Móric

V roku 2019 za!al 
o Be"ovskom 

vychádza# aj komiks, 
ktor$ bude ma# 14 

!astí.
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