
Úžasný príbeh grófa Beňovského  
Miroslav Musil, diplomat, spisovateľ, historik... uvádza 
comix o najslávnejšom slovenskom svetoobčanovi, ktorý sa 
zapísal do histórie vyše dvadsiatich krajín. 
Ilustrovaný je obrázkami, ktoré doposiaľ pre comix 
vytvoril akad. maliar Martin Kellenberger 
 

“ 
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Presuňme sa teraz v čase  do 18. storočia. Slovensko patrí do 
Uhorského kráľovstva, no významná časť šľachty je slovenská.  
Mária Terézia je osvietená panovníčka, no striktná katolíčka. 
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Móric Beňovský rodák z Vrbového, mama je zo slovenskej šľachty Révajových.   



Matka: „Tvoje nevlastné sestry prahnú po 
našom majetku. V závete všetko odkážem 
Tebe.“ 
 
Notár: „To chcete závet po slovensky? To 
nie je úradná reč.“ 
 
Matka: „Je to reč mojich najbližších, že 
drahý Móric?“ 
 

 

 

 



. 

 

© Martin Kellenberger 



Móric späť v Piaristickom gymnáziu v Sv. Juri,      kde ho predtým 

registrovali ako uhorského šľachtica.  

 

Beňovský: „Som popredný šľachtic slovenský,  tak chcem byť 

zapísaný!“ 

Piaristické gymnázium  

v Sv. Jure pri Bratislave 



Švagrovia ho obrali o rodičovský majetok, no vydobyl si ho späť. Švagrovia naň žalujú. 
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Nájdu ho zraneného pri dome mešťanostu Hönscha v Spišskej Sobote, vtedy v Poľsku. 
 
Sluhovia: „Našli sme ho v lese zraneného“ 

Zuzana: „Ocko ujmem sa ho. Kláštorné sestry ma naučili ošetrovať.“ 

Móric: „To prepadnutie bolo najväčšie šťastie môjho života – vezmeš si ma?“ 

 
 

Zuzana zo seriálu: „Vivat Beňovský“ Zuzana a Móric – z muzikálu „Móric Beňovský 



V Poľsku si cárovná Katarína II dosadila za kráľa dosadila  
milenca, Poniatowskeho.  

Šľachta sa proti kráľovi spojila v Barskej konfederácii.  

Stanislav Poniatowski 



 

Do väzenia príde tehotná Zuzana: 

„Stráž som opila pálenkou.  

Skry sa mi za sukne, prepašujem Ťa !“ 

Móric robí nábor proti poľskému 
kráľovi,  zatkne ho hliadka 

Ľubovňanského hradu.  



Je opäť zajatý, Rusmi, s majorom Wyndblathom.  

Po pokuse o útek ich cárovná Katarína II dá deportovať na Kamčatku, odkiaľ niet úniku. 

Veliteľ: „Hýbte sa, lebo vás necháme vlkom!“ 
Beňovský: „Pozviechaj sa Wyndblath, Boľšereck už je na dohľad.“ 
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Vyhnanci sú šľachtici a dôstojníci, ktorí sa sprisahali proti cárovnej. Pripravujú vzburu. Beňovský 

sa presadí vymysleným poslaním: Som posol cároviča Pavla odstaveného od trónu - mám jeho 

tajný list Márii-Terézii. Z archívu mám mapy pre útek a plavbu za zlatom!“ 

Vyhnanec kapitán Stepanov:  

„Vyfúkol si mi Afanáziu, ktorú milujem. Obral si ma o vedenie sprisahania. Pomstím sa Ti!“  

Z filmu:  

„Vivat Beňovský!“ 

Cárovič Pavol, syn-
následník Kataríny II 

Z japonského comixu Wide 

Ban Fuunji Tachi: Afanázia  
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Cárovná: „Čiže keby získal z Európy posily, má cestu 

sem otvorenú. Aby sme sa odteraz pred ním triasli!“ 

Cárovná:  

„Beňovského hrozba je vážna.  

Aká je bojová pohotovosť na Sibíri? 

Poťomkin:  

„Sú to len ožrani so 

zhrdzavenou výzbrojou.“ 
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Stepanov:  

„Prúdy nás nesú na sever, do záhuby! Kde je to zlato, čo vám sľuboval?“ 

Beňovský:  

„To sú Líščie ostrovy, tajná zlatá baňa cárovnej na strieborné a čierne líšky...  Tam už 
sú brehy Aljašky, sme prví, čo sa tu priblížili k Amerike!“ 
 

Alaska 



Priplávali k Japonsku, ktoré  odmieta cudzincov,  
zato na ostrove Šikoku ich nadšene vítajú.  

Beňovský: „Máme šťastie, že sme sem priplávali zo západu, považujú nás za 
poslov Budhu Západu.„ 

Miestny vladár: „Vitajte poslovia Budhu, zásobíme vás a dohodneme obchod...“ 

 



Inde ich Japonci odmietajú - Beňovský im posiela výstrahu, aby si vyslúžil ich 
vďaku:  „Rusi majú na Kurilách základňu pre útok na Japonsko!“ 

 
Učenec Hayashi: „Beňovský oprávnene varuje, že aj naša krajina na mori   

je napadnuteľná! A otvára nám oči voči Európe!“ 

Hayashi: Obranyschopnosť 

morského národa - Úvahy  

Beňovský poslal výstrahu 

cez Holanďanov 



 

Jeden z prvých comixov pre japonskú mládež na popularizáciu slávnych 
historických osobností je venovaný práve Beňovskému: 

Pamäti a cesty sa stali svetovým bestsellerom!    

© Wasada University Library 

 

Beňovský sa tak stal významnou súčasťou dejín Japonska. 

Japonské vydanie Beňovského Pamätí a ciest :   

Ako šľachtic s mečom 
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Formosa (Taiwan) 



Potom sa spoja s miestnym kniežaťom proti inému, vazalovi čínskych kolonizátorov. 
 

© Martin Kellenberger 



Knieža: „Za našu záchranu dám pôdu  pre kolóniu.  
A tento dar je dôkaz hojnosti zlata aj striebra.“  

Beňovský: „Tento ostrov je ideálna základňa pre Pacifik!“ 

Autor: „Formóza oplývala zlatom: tu držím najväčšiu zlatú 

tehlu na svete (220 kg) v Múzeu zlata na Taiwane. 



 Až do Beňovského  príchodu na Formózu Európu mystifikoval šialenec 
z Anglicka tým, že je to nedostupná krajina kultu diabla.    

 Beňovský bol prvý, kto Formosu reálne popísal ako bohatý ostrov          
a strategickú bázu na podmanenie Pacifiku.  

Kniha o diabolskej Formose Beňovského Pamäti a cesty 



  

Chýr odmeny za polapenie vyhnancov prišiel aj na brehy Číny 

© Martin Kellenberger 
 



  Vzbúrenci na vetchom plavidle ako vôbec prví zvládli plavbu zo severu na juh Pacifiku.                                         
V Macau sa Angličania, Holanďania aj Francúzi bijú o Beňovského mapu a  pozorovania   

o ostrovoch kožušín, o Japonsku a o Formóze.  

 

  

 



S Francúzmi sa dostal do Paríža až  k ministrovi zahraničných vecí. 

Beňovský: „Mám tajnú dohodu Rusov a Angličanov na ovládnutie Pacifiku, aj 
plán pre Francúzsko, ako ich dobehnúť.“ 

Minister: „Nemáme žiadnu bázu na Pacifiku.“ 

Beňovský: „Bude ňou Formóza, strategická, bohatá na zlato. Briti ju zámerne 
popisujú ako ostrov kultu diabla a ľudožrútov!“  

 

Minister  

zahraničných vecí 

vojvoda d´Aiguillon 

Tajná dohoda 

Anglicka a Ruska o 

podmaňovaní 

Pacifiku - Japonska 

© Miroslav Musil 



  
Minister námorníctva de Boynes: „Kráľ Vás teraz potrebuje na 
Madagaskare,  báze na ceste do Indie – idete tam ako veliteľ!“. 

 

 

 

Dekrét Ľudovíta XV o menovaní 

plk. Beňovského  veliteľom teritórií 

za Mysom dobrej nádeje 



Beňovský si na Madagaskare získal miestnych kráľov,        
lebo ich chránil aj vyzbrojil proti veľkým výbojným kmeňom.                     

V meste  Louisburg, ktoré založil, sa zhromaždili králi              
z najľudnatejšej severnej a východnej oblasti ostrova.  

Králi: „Si náš ochránca a zjednotiteľ,  

volíme si Ťa za veľkokráľa, Ampansakabé!“ 



Beňovského poslanie končí.  
V Paríži ho  prijíma kráľ Ľudovít XVI aj kráľovná, Mária-Antoinetta  

 
Kráľ: „Za služby kráľovi povyšujem Vás na generála a vyznamenávam Radom Svätého Ľudovíta.“ 

Beňovský: „Pokorne prosím Jej Veličenstvo kráľovnú, aby sa prihovorila u matky, Márie Terézie.“ 

 

© Miroslav Musil 

Dekrét o menovaní Beňovského za generála s penziou 



 Mária Terézia ho nielen  omilostila,          

navyše ho povýšila z baróna na grófa,      
 s novým erbom moreplavca a mottom: 

V NEPRIAZNI AJ V PRIAZNI 

Jej synovi cisárovi Jozefovi II navrhol úžasný 
projekt prepojenia Viedne a Pressburgu cez Dunaj 

a sieť kanálov s Jadranským morom, a mocnej 
rakúskej flotily na Jadrane. 

 

Wien Pressburg 

Fiume 
©Haus, Hof, Staatsarchiv, Wien 



Beňovský chce skúsiť šancu v Novom svete  
Získa si Franklina, veľvyslanca USA v Paríži, ako skvelý 
partner v šachu. Benjamin Franklin mu dá odporúčania. 



Ponúkol Washingtonovi nábor légie v Európe pre 
USA,  velil by jej ako generál, čo Washington 

odporučil Kongresu. 
No mierová zmluva s Britmi skrížila tento zámer.  
Vrátil sa do Európy s úmyslom obchodovať na 

Madagaskare. 

Beňovského projekt légie pre Americkú armádu 
© Miroslav Musil 

Hlavný veliteľ  

armády USA 

gen. George 

Washington 

Hlavný stan  

gen. Washingtona         

v Newbourghu, kde 

prijal gen. Beňovského 



Obchodníci Zollickofer a Messonier v Baltimore        
ho vybavili loďou „Intrepid“ s tovarom pre obchod      

s Madagaskarom. Ostala tam jeho žena a dve dcérky, 
ktoré potom Franklin zachránil a prepravil domov.  

 

Zuzana zo seriálu „Vivat Beňovský!“ 



Beňovský bol od začiatku proti obchodu s otrokmi,   chcel 
domorodcov zaučiť do remesiel, ťažby kovov...   Po návrate 

na Madagaskar navrhol  obchodný kompromis 
francúzskemu guvernérovi:  

„My Maurice August Ampansacabé, zakazujeme obchod 
s otrokmi na Madagaskare, no ponúkame iný tovar: 

dobytok, ryžu..., za ktorý si  môžete si zakúpiť si otrokov 
inde...“ 

 

© Miroslav Musil 



Otrokári nahovorili guvernéra vyslať komando na likvidáciu Beňovského,  
ktoré viedol grófov bývalý tlmočník Mayeur.  

Mayeur: „Toto je cesta odkiaľ nás nečaká.“ 

Beňovský: „Ty zradca, rozprášim vás šrapnelmi diel!“ 

Posledný vzdych: „Zradili ma ľudia aj delá.  Francúzskeho generála skosila francúzska guľka!“ 

 

 



Beňovského denník „Pamäti a cesty“  
sa už vyše 200 rokov vydávajú na rôznych svetadieloch. 



Autor už 25 rokov putuje po stopách Beňovského okolo sveta: 
na Madagaskare objavil lokalitu na východnom cípe Cap Est, kde 

gróf budoval hlavné mesto Mauritániu a kde zahynul.  
V blízkom meste Antalaha objavil delá, ktoré Beňovský venoval 

spojeneckému kmeňu, a zariadil tam jeho pamätník (financovaný 
Stanislavom Machovčákom).  

1. expedícia (1996) s Františkom Kelem:  
„Madagaskarský denník – s kráľom zo Slovenska cez tri oceány“ 

 

Beňovského hrob Beňovského delá Beňovského pamätník 

© Miroslav Musil 



Občianske združenie PRIATELIA GRÓFA BEŇOVSKÉHO zdôrazňuje  jeho celosvetový 
historický význam, čo vystihujú autorove knihy, leporelo, film, 3-jazyčná výstava, ktorá 

putovala po USA, po Európe, je na Madagaskare, potom na Taiwan... Teraz to má vyjadriť 
tento COMIX 



Autor presvedčil guvernéra Národnej banky SR 

vydať pamätnú striebornú mincu 200 Sk            

k 250. narodeninám grófa Mórica Beňovského.  

 

Ak by ste si aj vy želali prispieť svojou mincou 

na zrod úžasného comixu o tejto osobnosti,   

ktorá sa zapísala do histórie vyše 20 krajín, 

bude to mimoriadne vítané zo strany                

Občianského Združenia  

Priatelia grófa Beňovského: 

 

IBAN: SK9783300000002401610677 

SWIFT: FIOZSKBAXXX 

 

ĎAKUJEME 


