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Abstrakt 

Cieľom predkladanej bakalárskej práce je zamerať sa na grófa Mórica Beňovského, 

cestovateľa, dobrodruha a kráľa na Madagaskare, na jeho život a dielo, a reflektovať jeho 

osobnosť a význam v stredoeurópskom priestore. Ide o pokus vysledovať rozdiely medzi jeho 

zobrazovaním v literárnych dielach spomínaného regiónu, zdôvodniť ich a konfrontovať ich 

s historickou skutočnosťou. Pozornosť bude tiež venovaná vydaniam jeho denníkov z ciest 

a spôsobu ich prekladu do slovenčiny a maďarčiny.  
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to focus on the traveler, adventurer and Madagascar king 

Count Maurice de Benyovszky, his life and his work, and to discuss his personality and his 

significance within the Central European region. We will attempt to name the differences 

between his portrayal in the literary works of the mentioned area, find the reasons for them 

and confront them with the historical reality. In addition to that, we will pay attention to 

various editions of his memoirs and the way of translating them to Slovak and Hungarian 

language as well.  
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1.  Úvod 

 Krajiny stredoeurópskeho priestoru sa po dlhé storočia vyvíjali vedľa seba. To ako sa 

navzájom ovplyvnili, môžeme podobne ako v prípadoch iných svetových regiónov vidieť do 

dneška, napríklad na prípade spoločenstva V4. Poliaci a Slováci majú rovnaké etnické korene; 

s Maďarmi ich potom istý čas spájali spoloční panovníci alebo dynastická politika. 

V priebehu dejín sa často preli o územia a ľudia sa sťahovali naprieč celým priestorom. Spájal 

ich aj obchod či spoločné tradície. Ovplyvnili sa po jazykovej stránke, ako aj po stránke 

piesní, rozprávok, mýtov a symbolov. Pre blízku spriaznenosť ich významné osobnosti 

niekedy splývajú a dnešné štáty sa prú o ich pôvod. Zmieniť môžeme napríklad Juraja 

Jánošíka, slovenského zbojníka, ktorého pôvod si nárokuje aj poľská strana. Podobne je to aj 

v prípade Mórica Beňovského.  

Gróf Móric August Beňovský (1746-1786) bol uhorským šľachticom žijúcim v druhej 

polovici 18. storočia, narodeným na území dnešného Slovenska. V mladosti sa pripojil k 

Barskej konfederácii a bojoval za poľskú nezávislosť. Po zajatí Rusmi bol poslaný do 

vyhnanstva na Kamčatku, odkiaľ i s ďalšími spoluväzňami ušiel cez Japonsko až do Macaa. 

Keď sa vrátil do Európy, bol poverený francúzskou vládou založením kolónie na 

Madagaskare. Jeho tamojšie snahy boli korunované relatívnym úspechom a miestni 

obyvatelia ho dokonca zvolili svojim kráľom. Nejaký čas tiež strávil na severoamerickom 

kontinente a podporoval snahy o americkú nezávislosť. Neskôr sa vrátil na Madagaskar, kde 

bol pri potýčke v roku 1786 zabitý. Okrem výskumných ciest bol aj literárne činný, hoci za 

literáta v pravom zmysle slova považovaný nie je. Po jeho smrti vyšli jeho memoáre ktoré 

popisujú jeho kroky vo a z vyhnanstva, ako aj udalosti na Madagaskare.  

A práve tejto osobe sa venuje táto práca. Literárne reflexie jeho života a tvorby sú 

rozmanité. Preto je samotná práca logicky rozdelená do dvoch častí. V prvej sa venujeme jeho 

Pamätiam.1 Tie boli pomerne rýchlo preložené z francúzskeho originálu do poľštiny, 

slovenčiny a neskôr aj maďarčiny. Pre našu jazykovú vybavenosť a študovanú jazykovú 

špecializáciu rozoberieme ich preklady do slovenčiny a maďarčiny a spôsob, akým boli 

spracované. V tejto časti sa tiež budeme stručne venovať autolegende, ktorú sa okolo seba 

Beňovský svojimi Pamäťami snažil vytvoriť.  

                                           
1 Pôvodne boli vydané Williamom Nicholsonom ako Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de 

Benyowsky v roku 1790 v Londýne. Beňovský spísal svoje pamäti vo francúzskom jazyku a keď zomrel, John 

Hyacinth de Magellan, Beňovského spolupracovník vo Veľkej Británii ich odovzdal Nicholsonovi, aby pripravil 

ich vydanie.   
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V druhej časti potom rozoberáme ich spracovania do románovej podoby. 

V stredoeurópskom regióne vyšli už veľmi krátko po prekladoch memoárov ich literárne 

spracovania a neprestali sa písať ani v priebehu ďalších storočí. Jednalo sa buď o verné 

spracovanie jeho ciest, alebo sa pôvodnými pamäťami autori len inšpirovali. Z tohto širokého 

zástupu sme vybrali po jednom-dvoch dielach z každej jazykovej proveniencie. Cieľom práce 

je teda taktiež ich porovnanie ako navzájom, tak aj v rámci jednotlivých krajín, ich analýza 

a konfrontácia s pôvodnými Pamäťami a historickými faktami.  

Nakoniec urobíme krátky exkurz do nedávnej doby a zhodnotíme, ako je Móric 

Beňovský stále prítomný v kultúre. V závere sa potom pokúsime objasniť osobnosť a význam 

tohto cestovateľa a dobrodruha pre stredoeurópsky priestor. Jeho osoba, v dnešnej dobe už 

vyše dvestotridsať rokov po smrti, stále v tejto oblasti rezonuje a jednotlivé kultúry si naňho 

dodnes robia nárok. Táto práca sa nechce voči tomuto nijako vymedzovať a určovať jeho 

skutočnú národnosť. Domnievame sa, že v danom čase v danom regióne to tak celkom ani 

nejde. Namiesto toho by sme chceli vyzdvihnúť význam tohto muža, ktorý sa skutočne môže 

nazývať jedným z prvých  stredoeurópskych svetobežníkov.  

 

1.1 Rozbor použitej literatúry 

Ako už naznačuje názov tejto práce, sú v nej využité texty čisto literárnej povahy, 

rovnako ako odborné publikácie. Základom však je dielo grófa Mórica Beňovského, ktorého 

Pamäte boli po prvýkrát vydané v roku 1790. Toto prvé vydanie v práci rozoberať nebudeme, 

nakoľko nezapadá do nami skúmaného regiónu. V rámci toho bola ako prvá vydaná poľská 

verzia.2 Venovať sa budeme ale len slovenskej a maďarskej. Slovensky bol preklad vydaný 

v roku 1808 ešte v bibličtine.3 K odborným prepracovaniam došlo ale až v 20. storočí, keď 

najprv Anton Špiesz a Jozef Watzka vydali v roku 1966 len jeho preklad,4 a v roku 2006, keď 

Vydavateľstvo Lúč vydalo jeho dvojzväzkovú edíciu s názvom Pamäti a cesty.5 Až tento 

počin môžeme označiť za skutočne kvalitnú edíciu s poznámkovým aparátom, vysvetlivkami, 

dodatočnými dokumentmi a tiež mapami. Naopak Maďari si na preklad vo svojom jazyku 

                                           
2 Beniowski, M. A., Historia podróży osobliwszych zdarzeń Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego, szlachcica 

polskiego i węgierskiego... . Tłumaczyl z franc. L. Bernatowicz. Warszawa: Tomasz Le Brun, 1797.  
3 Beňowský, M. A.,  Pamatné Přjhody Hraběte Beňowského, na wětssjm dlje od něho samého sepsané, we wýtah 

pak uwedené a přeložené od Samuela Čerňanského. Ed. Samuel Čerňanský. Presspurk: Insstytut Literatury 

Slowenské, 1808, 184 str, dostupné online na 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ175101205 (19. 7. 2017). 
4 Beňovský, M. A., Denník Mórica A. Beňovského. Ed. Jozef Watzka. Bratislava: Tatran, 1966, 245 str. 
5 Beňovský, M. A., Pamäti a cesty. 2 zväzky. Ed. Ľubomír Bosák. Bratislava: Lúč, 2006, 320 str., 313 str.  

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ175101205
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museli počkať o poznanie dlhšie. Spisovateľ Mór Jókai v štyroch zväzkoch v rokoch 1888 až 

1891 vydal samotný preklad a doplňujúce dokumenty, overil Beňovského biografické údaje 

a do svojej rozsiahlej práce zahrnul aj vlastné zbeletrizovanie Pamätí.6 Po odbornej stránke sa 

toho Jókaiovi nedá veľa vyčítať; na druhej strane jeho románové spracovanie predkladá 

zidealizovaný pohľad na Mórica Beňovského a preto je ho treba chápať skôr ako literárne 

dielo svojej doby v intenciách románovej fikcie.  

Čo sa týka literárnych spracovaní, ktorým sme sa podrobnejšie venovali, sme si 

z veľkého množstva  vybrali diela Beniowski Juliusza Słowackeho,7 Dobrodružstvá Mórica 

Beňovského od Joža Nižnánskeho,8 Benyovszky gróf (Gróf Beňovský) od Árpáda Thieryho9 

a nakoniec Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékiratai és útleírásai (Životopis, 

vlastné pamäti a popisy ciest grófa Mórica Beňovského),10 teda prvé dva z pôvodných štyroch 

zväzkov  práce Móra Jókaiho. Bližšie sa im budeme venovať v štvrtej časti.  

Odborná literatúra venujúca sa problematike Mórica Beňovského je 

v stredoeurópskom priestore pomerne rozsiahla. V Poľsku, Maďarsku a na Slovensku 

môžeme vidieť približne ten istý priebeh v posune v historickom bádaní o osobe grófa. Od 

konca 19. storočia sa už kontinuálne objavujú práce, ktoré spochybňujú niektoré z faktov 

uvedených v Pamätiach a rovnako upravujú poznatky o grófovom živote. V posledných 

rokoch sa potom čoraz väčšia pozornosť venuje aj okrajovým aspektom jeho diela.  

Najužitočnejšími nám boli diela z poľskej proveniencie. Andrzej Sieroszewski vydal 

svoje dielo Maurycy Beniowski w literackiej legendzie11 už v roku 1970, ale svojím širokým 

záberom a kritickým prístupom je použiteľné aj dnes. Keďže autor bol aj hungaristom 

a z tohto jazyka aj prekladal, v tomto texte je dobre pokrytý aj maďarský prístup 

                                           
6 Jókai, M., Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékiratai és útleírásai. III.-IV. kötet .Budapest: Ráth Mór, 

1888-1891. Pracujeme s druhým zväzkom novšieho, dvojzväzkového vydania, ktoré zostavil György Radó: 

Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírásai, 1888-1891. II. kötet. Fordítás. Ed. 

György Radó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967, 439 str.  
7 Słowacki, J., Beniowski: Poema... Pięć pierwszych pieśni. Lipsk, 1841. My pracujeme s českým prekladom 

Hany Jechovej: Slowacki, J., Beniowski. Praha: Mladá Fronta, 1967, 177 str.  

Tu by sme tiež radi poznamenali, že presné zaradenie tohto diela sa líši naprieč strednou Európou – v poľskom 

kontexte je označovaná za poému, inde skôr za veršovaný román. Z dôvodu rozkolísanosti tohto pojmu 

v odbornej literatúry sa v tomto ohľade presne nevymedzujeme ani my.   
8 Nižnánsky, J., Dobrodružstvá Mórica Beňovského. Bratislava : Mladé Letá, 1957, 557 str.  
9 Thiery, Á., Benyovszky gróf. Budapest: Pannon Könyvkiadó, 1993, 340 str.  
10 Jókai, M., Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékiratai és útleírásai I.-II. kötet. Budapest: Ráth Mór, 

1888-1891. Pracujeme s prvým zväzkom novšieho, dvojzväzkového vydania, ktoré zostavil György Radó: Jókai, 

M., Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírásai, 1888-1891. I. kötet. Afanázia: Regény. Ed. 

György Radó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967, 595 str.  
11 Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski w literackiej legendzie. Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy, 

1970, 331 str.  
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k problematike. Podobného razenia je aj kniha poľského filológa Stanisława Makowskeho 

Beniowski Juliusza Słowackiego.12 Autor v nej podrobne rozoberá nielen Słowackého poému 

ako literárny text, ale venuje sa aj Beňovskému ako reálnej historickej postave. Ku knihe 

Edwarda Kajdańského Tajemnica Beniowskiego: odkrycia, intrygi, fałszerstwa z roku 1994 sa 

nám nepodarilo dostať; podľa odkazov v ďalšej literatúre však môžeme povedať, že je to 

publikácia novšieho dáta, ktorá sa tiež zaoberá opravou chybných informácii.  

Na Slovensku sa vydávanie veľkého množstva diel sústredí okolo Beňovského 

rodiska, Vrbového. V tomto ohľade sme pracovali hlavne s knihou Ľubomíra Bosáka 

a Patrika Kýšku, To je náš Beňovský.13 Je to prehľadová publikácia spracovávajúca 

Beňovského život a ponúkajúca aj prehľad diel a odborných publikácii, ktoré osoba 

cestovateľa inšpirovala. Okrajovo sa v nej autori venujú aj Beňovského autolegende. Isté 

informácie sme čerpali aj z napoly cestopisu, napoly prehľadového diela dvojice František 

Kele – Miroslav Musil Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány14 či 

z príspevkoch zo zborníka konferencie, konajúcej sa vo Vrbovom v roku 2006.15 Nedá sa 

povedať, že by niektoré z týchto diel bolo vyslovene odborného rázu a prinášalo pohľad na 

nové skutočnosti; každopádne však na ozrejmenie základných skutočností slúžia dobre.  

Čo sa týka maďarského regiónu, tiež sa tu nájde niekoľko odborných spracovaní. Hoci 

bol Mór Jókai pre svoje beletristické spracovanie kritizovaný pre zaujatosť, nemôžeme 

autorovi uprieť jeho prínos  k poznaniu Beňovského života. Predtým, ako pristúpi k svojmu 

románovému spracovaniu Pamätí, popisuje problémy, ktoré sa vyskytli hlavne okolo 

Beňovského dátumu narodenia a jeho spresnenia. Nasledovali kritickejšie práce Jánosa 

Jankóa, Lajosa Kropfa či Győző Lugosiho, s ktorými sme ale nepracovali kvôli 

nedostupnosti.16 Všeobecne by sme mohli povedať, že nedávne a súčasné bádanie 

                                           
12 Makowski, S., Beniowski Juliusza Słowackiego. Warszawa: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 

1969, 118 str.  
13 Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský. Vrbové: Mesto, 2016, 167 str.  
14 Kele, F. – Musil, M., Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány. Bratislava: Print-servis, 

1997, 171 str.  
15 Móric Beňovský - legenda a skutočnosť: zborník referátov z odbornej konferencie o Móricovi Beňovskom, 

ktorá se uskutočnila vo Vrbovom 10. októbra 2006 = Maurice Benyowsky - legend and reality: collection of 

papers from the scholarly conference on Maurice Benyowsky, held in Vrbové (Slovakia), October 10, 2006. 

Vrbové: Mestský úrad, 2007, 188 str.  
16 Jankó a Kropf sa o problematike Beňovského preli najmä na stránkach časopisu Századok (Storočia) v roku 

1894. Posledný menovaný je jedným z najnovších bádateľov na skúmanú tému a tiež zväčša publikuje 

v časopisoch, viď napríklad Lugosi, Gy., Benyovszky Móric madagaszkári királysága az újabb kutatások 

tükrében. Észrevételek a Benyovszky-irodalomról a gróf halálának kétszázadik évfordulóján. In: Ethnographia. 

Roč. 99, str.34–52. 
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v Maďarsku na túto tému sa obmedzuje skôr na publikáciu článkov alebo organizovanie 

konferencii, ako na vydávanie celých monografii. 

V zozname literatúry v závere práce uvádzame všetky tituly, s ktorými sme pre účely 

práce pracovali. Výnimkou sú len publikácie, ktoré sme v poznámkovou aparáte spomenuli 

len informačne, tie v záverečnom vymenovaní nenájdeme.  

 

1.2 Terminologická a vecná poznámka 

Hoci táto práca nepracuje s nadmieru problematickými termínmi, predsa by sme chceli 

urobiť v tomto ohľade pár poznámok. Nakoľko je práca písaná po slovensky, zachovávame 

v tomto zmysle v texte aj mennú variantu. To znamená, je Beňovského meno používame 

zásadne v slovakizovanej verzii Móric Beňovský. Len v prípade Słowackeho diela Beniowski 

zostávame u poľskej varianty, nakoľko aj postava v tomto diele je výrazne odlišná od 

skúmanej historickej postavy. Maďarskú verziu Benyovszky Móricz nepoužívame vôbec. 

Rovnako nepoužívame ani maďarské miestne názvy, pokiaľ je k dispozícii rozšírená 

slovenská verzia (teda Vrbové namiesto Verbó). Činíme tak kvôli sprehľadneniu a lepšiemu 

porozumeniu textu. Čo sa týka mien maďarských autorov, už z vyššie uvedených dôvodov sa 

odchyľujeme od maďarského úzu a používame poradie krstné meno – priezvisko. Maďarskú 

alebo poľskú verziu krstných mien ale zachovávame. Rovnako zachovávame aj pôvodný 

pravopis pri citáciách z bibličtiny.  

Na problematiku prekladu a výkladu pojmu magyar a Magyarország (rozumej 

maďarský/uhorský, Maďar/Uhor, Maďarsko/Uhorsko) upozorňujeme v texte; tu len 

uvedieme, že sa ho v texte snažíme prekladať ako maďarský len pokiaľ nám to kontext 

jednoznačne dovolí.    

Ak citujeme úryvky z maďarskojazyčných diel, uvedený preklad do slovenčiny 

vyhotovila autorka práce. Citácie v slovenčine a bibličtine uvádzame v pôvodnom zmení vždy 

s odkazom na pôvodnú publikáciu.  
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2.  Móric Beňovský 

Gróf Beňovský, autor memoárov a inšpirácia mnohých ďalších literárnych diel, bol už 

svojím životom nesmierne zaujímavou postavou. Biografický slovník Slovenska ho označuje 

za cestovateľa, kráľa Madagaskaru a dôstojníka.17 Dalo by sa povedať že zmienené označenie 

zhrňuje jeho život a rolu vcelku presne. Nakoľko však jeho život bol opradený nejasnosťami 

už v čase prvého publikovania jeho memoárov, je potrebné na úvod podať jeho stručný 

prehľad.18  

 

2.1  Raný život 

Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František, sa narodil 20. septembra 

1746 v obci Vrbové, ktorá sa dnes nachádza na území Slovenska. Letopočet 1746 je tým, 

ktorý je dnes všeobecne prijímaný za pravdivý. Nebolo tomu tak však vždy, a zodpovedný je 

za to práve sám Beňovský. Na začiatku svojich pamätí totiž uvádza: „Gróf Móric August 

Beňovský, uhorský a poľský magnát, sa narodil v roku 1741 vo Vrbovom, na dedičnom 

majetku svojho rodu, nachádzajúcom sa v Nitrianskej stolici v Uhorsku.“19 Táto informácia 

bola potom v zásade opisovaná a dôverovalo sa jej.20 Jeho historickú nepresnosť, a teda prvú 

legendu, ktorú okolo seba Beňovský vytvoril, vyvrátil až Mór Jókai v úvode svojho 

spracovania Beňovského denníkov doložením skutočného zápisu vo vrbovskej matrike. 

Keďže došlo k posunu o päť rokov, muselo sa kriticky pozrieť na chronológiu jeho života. 

V tejto súvislosti sa napríklad v skutočnosti nemohol zúčastniť niektorých vojenských 

konfliktov, hoci to sám vyhlasuje.21 

                                           
17 Biografický lexikón Slovenska. Zväzok 1. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002 str. 368. Jeho celé heslo je 

na stránkach 368-370.  
18 Fakty uvedené v celej tejto kapitole sú obsiahnuté v Bosák, Ľ. – Kýška, P., Vrbové a Beňovský: stručná 

história mesta a životopis jeho najslávnejšieho rodáka. Vrbové: Mestský úrad, 2006; Bosák, Ľ. – Kýška, P., To 

je náš Beňovský. Vrbové: Mesto, 2016 a Móric Beňovský - legenda a skutočnosť: zborník referátov z odbornej 

konferencie o Móricovi Beňovskom, ktorá sa uskutočnila vo Vrbovom 10. októbra 2006 = Maurice Benyowsky - 

legend and reality: collection of papers from the scholarly conference on Maurice Benyowsky, held in Vrbové 

(Slovakia), October 10, 2006. Vrbové: Mestský úrad, 2007. Každá z uvedených publikácii ponúka vcelku 

podrobný pohľad na Beňovského život a vyjadruje sa i k jednotlivým nejasnostiam. Publikácie si navzájom 

neprotirečia a prekladajú i faksimile archívnych dokumentov.  
19 Beňovský, M. A., Pamäti a cesty. I. zväzok. Ed. Ľubomír Bosák. Bratislava: Lúč, 2006, str. 33.  
20 Napríklad József Szinnyei vo svojom mnohozväzkovom  biografickom slovníku Magyar írók élete és munkái 

z konca 19. storočia používa tento dátum. Viď Benyovszky Móricz, gróf. In: Szinnyei, J., Magyar írók élete és 

munkái I-XIV. Budapest: Hornyánszky, 1891-1914. Dostupné online na 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm  (16. 7. 2017).  
21 Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírásai, 1888-1891. I. kötet. Afanázia: 

regény. Ed. György Radó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967, str. 13-14. 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm
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Bol synom plukovníka zo zemianskeho rodu z Beňova, Samuela Beňovského (1703-

1762) a barónky Rozálie Révaiovej (1720-1760). Obaja rodičia mali potomkov už 

z predchádzajúcich manželstiev a on sám mal desať súrodencov. Mnohí z nich sa síce nedožili 

dospelosti, ale zakrátko po smrti oboch rodičov na začiatku 60. rokov 18. storočia spôsobili 

spory s nevlastnými súrodencami, že si mladý Móric musel hľadať pôsobisko inde. Po tom, 

čo študoval na piaristickom gymnáziu, požiadal otca, aby mu v pätnástich rokoch dovolil 

vstúpiť do armády. Tak sa aj stalo, i keď jeho Pamäti zachycujú mierne odlišný obraz. 

Beňovský, v snahe vydávať sa predovšetkým za skúseného vojaka, si pridal päť rokov života, 

aby mohol tvrdiť, že sa zúčastnil sedemročnej vojny. Vierohodnosť jeho príbehom mu 

zabezpečil fakt, že jeden z jeho bratrancov z matkinej strany sa týchto bojov priamo zúčastnil 

a Beňovský fakty poznal z jeho rozprávania. V skutočnosti však väčšinu času trávil na Spiši. 

Na rodné majetky sa vrátil v roku 1765, kedy sa násilím zmocnil statkov v Hrušove, ktoré mu 

podľa neho právom patrili. Bol obžalovaný pred stoličným súdom nielen z napadnutia 

majetku, ale tiež poburovania poddanstva proti vrchnosti a heréze. O dva roky na to preto 

uteká pred spravodlivosťou späť na Spiš. K tomuto obdobiu sa viažu ďalšie dva príbehy, ktoré 

ale stredoeurópska historiografia pomerne s určitosťou vyvrátila.22 Po prvé je to fáma, že mal 

v Poľsku strýka, a teda sa po neúspechu doma odobral na sever, aby riadil po strýkovi 

zdedené majetky. Po druhé je to príbeh, že domov musel definitívne opustiť aj pre to, že na 

dedinskej zábave neúmyselne zastrelil vlastného príbuzného.  

Počas svojho pobytu na Spiši sa zoznámil so Zuzanou Hönschovou (1751-1826), 

mäsiarovou dcérou a v roku 1768 sa s ňou oženil. V priebehu svojho života mali spolu päť 

detí, z čoho dospelosti sa dožili iba dve dcéry, Rozália a Žofia.23 Už v tej dobe však aktívne 

podporoval Barskú konfederáciu24 a snažil sa o sformovanie vojenskej jednotky na 

ľubovnianskom hrade. Mieru jeho napojenia na túto konfederáciu už každý editor jeho 

Pamätí interpretuje inak. Po neúspechu i tohto jeho podniku sa pridal k Radziwiłłovmu pluku 

a aktívne bojoval v Poľsku. Keď padol do ruského zajatia, bol najprv internovaný v Kazani, 

odkiaľ po uzdravení ušiel do Petrohradu. Odtiaľ sa chcel na holandskej lodi odplaviť naspäť 

do Európy; jeho plán bol však prezradený a on bol poslaný do vyhnanstva na Sibír.  

                                           
22 Bosák, Ľ. – Kýška, P., Vrbové a Beňovský..., str. 24 a Beňovský, M. A., Denník Mórica A. Beňovského. Ed. 

Jozef Watzka. Bratislava: Tatran, 1966, str.228-231.  
23 Bosák, Ľ. – Kýška, P., Vrbové a Beňovský..., str. 38.  
24 Barská konfederácia (1768-1772) bola spolkom poľskej šľachy, ktorá sa postavila na odpor poslednému 

poľskému kráľovi Stanislavovi II. Augustovi Poniatowskému a ruskému impériu, ale bola porazená a vodcovia 

poslaní na Sibír.  
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  2.2 Život popisovaný v pamätiach 

Na konci roku 1769 bol teda poslaný smerom na Sibír a jeho putovanie do finálnej 

destinácie, pevnosti Bolšereck na Kamčatke trvalo až do septembra 1770. Vďaka daru 

gubernátora Čičerina si mohol písať cestovný denník, na základe ktorého potom vytvoril 

svoje Pamäti.25 Udalosti v nich obsiahnuté sa viac-menej zakladajú na pravde; diskutabilný je 

len spôsob, akým ich Beňovský verejnosti predkladá. Už počas cesty tam pomýšľal na útek, 

a takmer sa mu to podarilo, keď mal na ceste loďou z Ochotska na Kamčatku možnosť 

zmeniť kurz; pre počasie sa mu to ale nepodarilo. Zakrátko po príchode na miesto však so 

svojimi spoluvyhnancami sformoval tajný spolok s cieľom ujsť. V máji 1771 potom 

vyprovokoval vzburu, ktorej výsledkom bolo zabitie tamojšieho gubernátora, zmocnenie sa 

lode Sv. Peter a Pavol a následné odplávanie. Počet vzbúrencov sa odhaduje medzi 67 až 110 

ľuďmi, pričom pravdepodobnejší je nižší počet.26 Ohľadom trasy plavby panuje tiež neistota; 

Beňovský tvrdí, že sa z Kamčatky plavil sa sever až do Beringovho prieplavu a k Aleutám; 

potom však zamieril na juh a cez Kurily, Japonsko a Formosu sa dostal až do Macaa. Tam sa 

mu podarilo nastúpiť aj so spoločníkmi na loď, ktorá smerovala do Európy a tak v júli 1772 

prichádza do Francúzska.  

Následne z poverenia francúzskej vlády odišiel na Madagaskar, kde mal za úlohu 

vytvoriť francúzsku faktóriu. Založil osadu Louisburg a snažil sa tiež o zveľadenie tamojších 

podmienok na život, podporoval stavbu ciest a obydlí a geografické zmapovanie ostrova. 

U domorodých obyvateľov sa mu podarilo vybudovať si takú dôveru, aby mu v októbri 1776 

udelili titul ampansakabé, teda kráľ. Problémy mu ale pôsobili guvernéri blízkych ostrovov 

Île de Bourbon (dnešný Réunion) a Île de France (dnešný Maurícius), kvôli ktorým musel 

vysvetľovať svoje tamojšie konanie a investovanie finančných prostriedkov, až nakoniec na 

konci toho roku ostrov opustil. Jeho zápisky končia vyjadrením viery, že jeho cesta do 

Francúzska bude v záujme madagaskarskej kolónie úspešná.  

 

2.3  Koniec života 

Jeho život po návrate do Európy sa niesol v znamení neúspešných snáh o presadenie 

svojich plánov pre Madagaskar, Bez výsledku boli aj jeho snahy o refundáciu financií 

vložených do tohto „dobrodružstva“. Okrem Francúzov išiel so svojimi plánmi ohľadne 

Madagaskaru alebo zámorskej flotily aj za rakúskou vládou, ale tá ho nevypočula. Namiesto 

                                           
25 Beňovský, M. A., Denník Mórica A. Beňovského, str. 41. 
26 Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský..., str. 31.  
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toho mu cisárovná odpustila všetky minulé prehrešky a udelila grófsky titul spolu s erbom. Na 

základe toho si v Beckovskej Vieske kúpil kaštieľ a stal sa na istú dobu zemepánom. Rovnako 

dostal vyznamenanie aj od francúzskej vlády. V počiatkoch americkej vojny za nezávislosť 

bol v kontakte s Benjaminom Franklinom a svoje služby a vytvorenie cudzineckej légie 

ponúkal priamo Georgovi Washingtonovi. Opäť sa však stretol s odmietnutím.27  

Jeho posledné roky sú potom spojené so snahami získať podporu pre svoje projekty vo 

Veľkej Británii. Nakoniec sa mu v USA podarilo uzavrieť s miestnou firmou zmluvu na 

obchod s Madagaskarom. Išlo hlavne o zásobovanie tovarom a obchod s otrokmi. V polovici 

roku 1785 sa na ňom opäť vylodil s loďou Intrepid a začal budovať nové hlavné mesto, po 

sebe nazvané Mauretánia. Neustále však mal spory s tamojšími Francúzmi, ktorí toto jeho 

konanie považovali za svojvoľné a nariadili proti nemu vojenský zákrok. Beňovský svoju 

opevnenú osadu dlho neudržal a 24. mája 1786 padol. Jeho vdova a deti sa potom vrátili 

z USA do Uhorska a dožili vo svojom kaštieli v Beckovskej Vieske.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
27 Pre viac informácii k pôsobeniu Beňovského v USA, viď Kunec, P., Uhorskí a poľskí účastníci americkej 

revolúcie. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, str. 117-152, 195-205.   
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3. Preklady 

Popularitu, akú Beňovského Pamäti mali dokazuje už len rýchlosť, akou boli 

preložené do európskych jazykov a koľkých vydaní sa im dovtedy dostalo. To však tiež 

znamenalo, že tieto preklady neboli, najmä z dnešného pohľadu, príliš kvalitné. Preto by sme 

v rámci celej množiny týchto prekladov do najrozličnejších jazykov mohli vysledovať dve 

roviny: rovinu prekladov starších, to znamená z konca 18. a celého 19. storočia, a mladších, 

pochádzajúcich z minulého storočia, ktoré sa okrem iného vyznačujú aj tým, že sa jedná 

o editované, často podrobne opoznámkované publikácie, ktoré k Beňovského pôvodine 

pristupujú kriticky.  

V rámci týchto dvoch množín sa budeme pohybovať aj pri nasledujúcom rozbore 

prekladov do slovenčiny a maďarčiny. Maďarsko trochu zaostáva za svojím severným 

susedom, čo sa týka odborného prekladu. Už niekoľkokrát spomínané dielo Móra Jókaiho je 

jediným prekladom v tomto jazyku, čo je síce počudovania hodné, ale na druhej strane, je 

pravidelne vydávané znovu a znovu v nových redakciách. My sa budeme venovať jeho 

pôvodnej podobe z roku 1888. Naproti tomu „slovenskí“ čitatelia sa dočkali už v roku 1808 

a nemuseli sa spoliehať na početné nemecké preklady. Tento počin Samuela Čerňanského bol 

síce ešte písaný v bibličtine; ale vzhľadom k tomu, že táto varianta jazyka však bola 

používaná slovenskou inteligenciou, môžeme ju počítať do slovenskojazyčných prekladov. 

V 60. rokoch 20. storočia sa verejnosť dočkala prekladu už v spisovnej slovenčine a konečne, 

na začiatku nového milénia sa v podarilo vydať Pamäte ako editovaný dokument s rozsiahlym 

poznámkovým aparátom. Hlavne pre dnešného čitateľa, ktorý nepozná reálie doby spred 

takmer 230 rokov, je takýto preklad nanajvýš potrebný.  

Beňovského Pamäte boli pôvodne rozdelené na tri časti (cesta na Kamčatku a tamojší 

pobyt, plavba z Kamčatky až do Macaa a udalosti na Madagaskare). Závisí to od príkladu ku 

príkladu, ale väčšinou ich autor uvádza presné dátumy, a zápisy – hlavne z Madagaskaru – 

majú denníkový charakter. Beňovský tiež do nich miestami vkladá dokumenty, vymenováva 

konkrétnych ľudí, alebo uvádza presné počty vojakov a detailne popisuje vojenské presuny. 

Prínosom je rozhodne jeho geografický a etnografický popis krajiny, cez ktorú prechádzal. 

Používa pestrý jazyk a text je výrazne literárny, ktorý ale v kombinácii celkovým spôsobom, 

ako o sebe hovorí vyznieva miestami ako pátos. Samotnému Beňovského textu predchádza 

krátky popis jeho života pred odsúdením do vyhnanstva, ktorý k textu pravdepodobne doplnil 
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prvý vydavateľ William Nicholson, a ktorý sa odvtedy pripája ku každému vydaniu. Tento 

text sa však od Beňovského častí až na pár detailov príliš nelíši a aj štýlovo je im podobný.    

 

3.1 Slovenské preklady 

Ako už bolo zmienené, v slovenskojazyčnom regióne existuje vydaní Pamätí celé 

množstvo.  Pre relatívne veľký časový odstup medzi nimi ich nemôžeme porovnávať čo sa 

kvality týka, a tiež pretože dobrý preklad by mal pôsobiť neutrálne a nevymedzovať sa 

žiadnym smerom nad rámec pôvodného textu. Môžeme ale pohovoriť aspoň o kladoch 

a záporoch vybraných diel.  

Už niekoľkokrát sme spomínali Pamatné Přjhody Hraběte Beňowského, ktorých 

redakciu v biblickej češtine pripravil Samuel Čerňanský.28 Predslov napísal Juraj Palkovič, 

významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia. Kniha nie je logicky členená na 

časti a kapitoly, ako je to pri originálnom anglickom vydaní. Jedná sa o jednoliaty text, ktorý 

však nezachycuje všetky epizódy popísané v Pamätiach. Rovnako ako iné vydania, aj toto 

začína úvodom v tretej osobe. Na konci je krátka poznámka v dĺžke odseku, kde sú veľmi 

stručne popísané Beňovského ďalšie osudy a smrť. Text neobsahuje poznámkový aparát; 

jedinou výnimkou sú občasné vysvetlivky pod čiarou ohľadom cudzích slov, ako napríklad 

kaviár. Celkovo vyznieva neutrálne a sám prekladateľ v úvode spomína ciele tejto publikácie: 

pobavenie ale aj poučenie. Citujeme: „Než zeptá se snád někdo: jakéhož užitku z čitánj této 

knihy očekáwati mohu? Odpovídám: Krom přjjemného mysli zaměstnánj, můžeš z těchto 

přiběhů poznati, jak mnoho udatný, prozřetedlný, smělý a w swém předsewzetj 

nepohnutedlná člowěk wykonati může. Co se tobě při Beňowském chwalitebné zdáti bude, w 

tom jej následůj; co pak ctnosti odporného nalezneš, toho se wystřjhey: tak ne bez užitku tuto 

knihu čjsti budeš.“29 Je tu teda vidieť snahu prezentovať toto dielo aj v akejsi morálnej či 

edukačnej rovine, kedy sa čitateľ má zamyslieť a zobrať si z prečítaného ponaučenie. To 

v konečnom dôsledku odráža princípy osvietenstva, ktoré doznievalo v dobe, keď táto 

redakcia vznikla. Výber zverejneného textu by mohol naznačovať, že zámerom prekladateľa 

bolo nepriamo prezentovať Beňovského ako Slováka (respektíve minimálne sa čiastočne 

                                           
28 Samuel Čerňanský (1759-1809) bol slovenským básnikom, spisovateľom, biskupom a výskumníkom. Šíril 

osvetu, písal nábožné piesne a zaujímal sa o prírodné vedy. Jeho najznámejším počinom je práve preklad 

Beňovského denníkov.  
29 Beňowský, M. A.,  Pamatné Přjhody Hraběte Beňowského, na wětssjm dlje od něho samého sepsané, we 

wýtah pak uwedené a přeložené od Samuela Čerňanského. Ed. Samuel Čerňanský. Presspurk: Insstytut 

Literatury Slowenské, 1808, str. IV.  
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vymedziť voči „uhorskosti“; toto je však len hlbšie nepodložený dohad. Tejto téme sa budeme 

bližšie venovať o niečo nižšie.   

Neúplným prekladom, pokrývajúcim asi tretinu pôvodného diela, je tiež vydanie 

z roku 1966 zastrešené archivárom Jozefom Watzkom. Preklad do modernej slovenčiny zaistil 

historik Anton Špiesz a doslov napísal spisovateľ Rudolf Skukálek. Najmä táto Skukálkova 

štúdia je nadmieru prínosná. Chápe v nej Beňovského Pamäti len ako memoárovú literatúru, 

ktorá sa skutočnými udalosťami len inšpirovala a teda Beňovského označuje za literáta. Na 

jednom mieste vyvracia fámy o Beňovskom a uvádza skutočnosti na pravú mieru, aj 

s odkazmi na svoj vlastný výskum v tomto smere. Najvýraznejším bodom je asi kauza okolo 

údajného usmrtenia jedného z Ocskayovcov, ktorá podľa niektorých dala dôvod 

k Beňovského rýchlemu odchodu do Poľska. Skukálek sa na historického Beňovského díva 

reálne a bez prikrášlení, ako ovládaného svojou dobou, a tak podnietil ďalších slovenských 

historiografov a spisovateľov, aby tiež revidovali svoj pohľad na grófa Beňovského. Inak ale 

toto vydanie nevybočuje a preklad vybratých častí verne sleduje originál.  

Najnovším slovenskojazyčným vydaním a taktiež prvým kompletným a podrobne 

opoznámkovaným dielom sú Pamäti a cesty Vydavateľstva Lúč, na ktorom najväčší podiel 

majú Ľubomír Bosák, ktorý sa Beňovskému dlhodobo venuje, a prekladateľka Andrea 

Černáková. Redaktori vychádzajú zo švajčiarskeho vydania Pamätí z roku 1999, ktoré 

pracovalo s najstaršími francúzskymi vydaniami, porovnávalo pôvodný text s anglickým 

prekladom a snažilo sa čo najvernejšie rekonštruovať pôvodný Beňovského text. Už len tento 

fakt ponúka predpoklady ku kvalitnému slovenskému spracovaniu. A je to tomu skutočne tak; 

vznikla takto vskutku vydarená publikácia. Obsahuje skutočne všetky dokumenty pôvodne 

vydané s Pamäťami, vrátane úvodu Williama Nicholsona a jeho prípisov. K dispozícii je tiež 

obrazová príloha. Keďže sa jedná o fundovanú publikáciu, je nadmieru objektívna 

a v poznámkovom aparáte a doplňujúcich textoch poskytujúcich istú perspektívu spomína 

rozdielne chápania. Rovnako ako predchádzajúce vydanie, tak aj toto však v sprievodných 

textoch vyhlasuje, že „Beňovský bol Slovák, náš krajan“. Často sa používa zámeno „náš“, 

a v skorších publikáciách dokonca v spojení „náš hrdina“.30 V tomto je vypozorovateľná 

odchýlka od vydania v bibličtine, kde je tiež Beňovský považovaný za Slováka, ale toto 

tvrdenie je vkladané aj do samotného prekladu, čo v prípade najnovšieho vydania absentuje 

z odborných dôvodov.   

                                           
30 Takéto označenia sú časté aj u poľských autorov, viď napríklad publikácie Andrzeja Sieroszewskeho.  
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3.2 Maďarské preklady 

Čo sa týka maďarskej literárnej scény, tá si na preklad musela počkať až do jeho 

spracovania spisovateľom Mórom Jókaiom. Avšak na rozdiel od slovenských vydaní, toto 

obsahovalo hneď celý text Nicholsonovej verzie, zahrňujúc tiež prílohy a ilustrácie 

z pôvodného vydania. Hlavným prínosom, ktorým sa toto vydanie líši od iných, je 

publikovanie dovtedy nezverejnených listov Mórica Beňovského svojmu mladšiemu bratovi 

Emanuelovi. Tieto listy Jókai získal od Emanuelovho vnuka Sándora, ktorý vydal ako prvý 

podnet k samotnému prekladu Pamätí do maďarčiny. Jókai svoj preklad vyhotovil primárne 

na základe prvého anglického vydania, avšak vypomáhal si aj dvomi nemeckými prekladmi, 

ktoré poznal. Preto výsledný produkt, hlavne čo sa týka písania mien alebo vyjasňovania 

nejasností, je kompromisom medzi viacerými textami.31 Podstatnejším problémom však je, že 

Jókai nebol primárne prekladateľom a že teda jeho preklad nie je úplne verný. O vypúšťaní 

viet a celých častí bude ešte v inom ohľade pohovorené nižšie; Jókai však niekedy vypúšťa 

celé vedľajšie vety, spája a delí myšlienky, a tak miestami takmer zmení význam.32 Ako 

poznamenávajú autori jedného z novších vydaní jeho spracovania, „Vynikajúci románopisec 

Jókai predkladá text zaujímavý a čitateľný – a oveľa čitateľnejší ako originál! – ktorý sa avšak 

nedá charakterizovať ako verný, čo sa od umeleckého prekladu požaduje.“33 Jókaiovo dielo – 

alebo minimálne jeho preklad Beňovského Pamätí - sa preto dnes, odhliadnuc od jeho 

prínosov po faktografickej stránke  a vydaniu nových materiálov, chápe skôr s rezervou.  

  

3.3 Porovnanie 

Hoci nemôžeme úplne porovnávať preklady staršieho dáta s tými súčasnými (a 

popritom musíme mať na pamäti hlavne dobový kontext pri vydaní toho ktorého textu), stále 

medzi nimi môžeme nájsť styčné, prípadne rozlišujúce body. Neprekvapivo všetky vydania 

dodržujú rovnakú štruktúru. V rámci jednotlivých jazykových okruhov sa preklady nijako 

zvlášť nelíšia a k radikálnejším rozchodom nedošlo.  

Jediným smerom, v ktorom sa v našom prípade môžu preklady výrazne rozchádzať, 

a prekladateľ do nich môže vložiť svoj alebo dobový názor, sú preklady miestnych názvov. 

                                           
31 Maďarské vydanie Jókaiovho diela z roku 1967, s ktorým pracujeme, má v rámci I. zväzku celú časť venovanú 

Jókaiovmu spôsobu prekladu a prameňom, s ktorými pri práci pracoval. Pre viac informácii, viď Jókai, M., Gróf 

Benyovszky Móric életrajza...,. I. kötet, str. 432-444.  
32 Ibidem, str. 440.  
33 Ibidem, str. 444.  



19 

 

Jedná sa hlavne o označovanie Beňovského za uhorského/maďarského/slovenského šľachtica. 

V úvode sme už zmienili problémy, ktoré sa v tomto smere môžu objaviť; a v ďalšej kapitole 

zmienime, ako s týmto faktom narábali autori literárnych spracovaní Beňovského Pamätí. 

Napriek tomu sa tu ale aspoň stručne pokúsime načrtnúť, ako sa jednotlivé preklady s touto 

záležitosťou vyrovnali.  

Sám Beňovský vo svojom origináli o svojom pôvode nehovorí. Podarilo sa nám ale 

nájsť miesta, kedy by sa rozličnojazyčné preklady mohli odlišovať. Prvým príkladom je hneď 

prvá anglickým vydavateľom pridaná veta, ktorá ozrejmuje, o koho sa bude v celom texte 

jednať.34 Je zaujímavé, že jazyky, v ktorých sa rovnakým pojmom označuje Uhorsko ako aj 

dnešné Maďarsko, túto vetu v celosti prekladajú, a tak je Beňovský prezentovaný ako uhorský 

a poľský magnát.35 Naproti tomu preklad do biblickej češtiny, jazyka používaného slovenskou 

inteligenciou, ponúka trochu odlišnú verziu, keď úplne vypúšťa vsuvku o uhorskom 

a poľskom magnátovi.36  

Aj v ďalšom prípade sa Čerňanského redakcia vyhýba označeniu za uhorského 

a poľského šľachtica a pasáž, v ktorej sú zaznamenané otázky a Beňovského odpovede pri 

výsluchu v Petrohrade, skracuje po vymenovaní len niektorých otázok na jednoduché „na 

kteréžto otázky Beňowský náležité odpowědi dal.“37 K použitiu termínu Uhorsko sa uchyľuje 

až keď prechádza na samotné Beňovského pamäti, v ktorých uvádza, že pochádza z poprednej 

uhorskej rodiny.38  

Toto vynechávanie istých pasáží z viet nemusí nutne znamenať, že sa Čerňanský chcel 

vymedziť nacionálne. Nemali sme k dispozícii nemeckú verziu, na základe ktorej bol tento 

preklad vyhotovený a tak nemôžeme porovnať presné termíny. Nakoľko ale tento bol len 

výberom tých najpodstatnejších častí z nemeckého vydania, mohlo sa stať, že niektoré vety sa 

do finálnej verzie nedostali; alebo možno že sa vypustené časti chápali ako všeobecne známe 

                                           
34 V anglickom prvom vydaní stojí: „The Count Mauritius Augustus de Benyowsky, Magnate of the kingdoms of 

Hungary and Poland, was born in the year 1741 at Verbowa, the hereditary lordship of his family, situated in the 

county of Nittria, in Hungary.“ Benyowsky, M. A., Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de 

Benyowsky. Ed. William Nicholson. London, 1790, str. 1, dostupné online na 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.82506 (18. 7. 2017).   
35 Dá sa to porovnať s Beňovský, M. A., Denník Mórica A. Beňovského, str. 7; Beňovský, M. A., Pamäti a cesty. 

I. zväzok, str. 33, alebo Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírásai, 1888-1891. 

II. kötet. Fordítás. Ed. György Radó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967, str. 15.  
36 Beňowský, M. A.,  Pamatné Přjhody..., str. 1. 
37 Ibidem, str. 32.  Pre porovnanie, viď s Beňovský, M. A., Pamäti a cesty, I. zväzok, str. 40;  Beňovský, M. A., 

Denník Mórica A. Beňovského, str. 35; Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza..., II. kötet, str. 36; alebo 

Benyowsky, M. A., Memoirs and Travels..., str. 44. 
38 „Já M. A. Beňowský pocházým z rodu wzácného z Uher...“ Viď Beňowský, M. A.,  Pamatné Přjhody..., str. 

36. 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.82506%20(18
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fakty (nakoniec, dodatok, že nitrianska stolica sa nachádza v Uhorsku vypúšťa aj Jókai39). 

Prekladateľ sa takto mohol tiež snažiť vyhnúť zložitej situácii okolo Beňovského pôvodu. 

Napriek tomu sa ale práve takéto krátenie vety nedá chápať ako práve najneutrálnejšie.  

 

3.4 Beňovského autolegenda 

Beňovského text aj na prvé prečítanie pôsobí trochu strojene. Autor sa v ňom pomerne 

často chváli, až to vyzerá tak, že on je jednoznačným vodcom, má vždy pravdu, všetci 

rešpektujú jeho múdre rozhodnutia a má talent na všetko. Nič z jeho schopností mu 

neupierame, nepochybne to bol muž svojich kvalít; avšak dokázal všetko prikrášliť tak, aby to 

vyznelo v jeho prospech. V tom mu rozhodne napomohla aj výrečnosť a schopnosť 

presvedčiť ostatných, ktorú demonštruje aj v Pamätiach. Toto, spolu s exotickými krajinami, 

do ktorých sa dostal, mu pomohlo vytvoriť okolo seba akúsi autolegendu.40 Otázkou je, či ju 

gróf Beňovský vytvoril vedome alebo naozaj mal o sebe takúto predstavu.   

Treba mať na pamäti, že Beňovského literárne dielo vzniklo v podobe, v akej ho 

poznáme dnes, až niekoľko rokov po prežití zmieňovaných udalostí, podľa všetkého medzi 

rokmi 1780-1784.41 Tento fakt mu zabraňuje v plnej hodnovernosti, hoci dielo vzniklo na 

základe predchádzajúcich poznámok. Aj preto mohol Beňovský s jednotlivými faktami 

manipulovať jednoduchšie. 

Ľubomír Bosák v predslove ku kompletnému editovanému vydaniu Pamätí 

v slovenskom jazyku položil otázku, či Beňovský nespísal svoje dielo na spropagovanie 

svojich úspechov, keď sa dlhodobo neúspešne snažil získať podporu mocností pre svoj 

projekt kolonizácie Madagaskaru.42 Tento názor sa rozhodne zakladá na reálnych faktoch, 

pretože ak sa na Mórica Beňovského pozrieme skrze tvorenie kontaktov na najvyšších 

miestach, nejaví sa nám ako veľmi úspešný. Preto pár vecí vo svojom živote vylepšil 

a postavil sa do o niečo lepšieho svetla. Tiež ho mohol vytvoriť, pretože bol nespokojný sám 

so sebou a vo svojom diele vytvoril alternatívneho Beňovského, akým vždy chcel byť a ako 

                                           
39 Viď Beňowský, M. A.,  Pamatné Přjhody..., str. 1 a Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza..., II. kötet, 

str. 15.  
40 Autolegende venujú autori edícii Pamätí vždy aspoň kapitolu. Existujú tiež konkrétne články. Viď napríklad 

Mihálka, R., Legendaképzés és valóság: problémák és hiedelmek a Benyovszky-recepcióban. In: Világosság, 

2005, č. 2/3, str. 39-45. Dostupné online na http://www.vilagossag.hu/pdf/20050530052402.pdf (19. 7. 2017); 

Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 21-54 alebo Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský..., str. 65-73. 
41 Beňovský, M. A., Pamäti a cesty, I. zväzok, str. 7.  
42 Ibidem, str. 6-7.  

http://www.vilagossag.hu/pdf/20050530052402.pdf
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chcel, aby si ho budúce generácie pamätali. Jeho knihu popísal v doslove k jednému zo 

slovenských vydaní Rudolf Skukálek nasledovne: „... Beňovský v nej spísal všetky hrdinstvá, 

ktoré by bol rád vykonal, ale nemohol, pretože svet, v ktorom žil, bol pre jeho fantáziu 

privšedný.“43 Že sa aj vo svojom skutočnom živote pokúšal ovplyvniť veci v svoj prospech 

pomocou fantázie či malých lží a zveličení (alebo to na súčasníkov minimálne tak pôsobilo), 

môžeme vypozorovať aj z dokumentov, ktoré sú priložené k prekladom samotných Pamätí. 

Napríklad v liste od francúzskeho ministra de Sartina ho dotyčný napomína, že „...nemali ste 

posudzovať správanie pána de Ternay a pána Maillarta na základe pochybných správ. ... 

Okrem toho, ak by Vaše dôvody boli opodstatnené, neboli by nič stratili na svojej sile, ak by 

boli predostreté s menším hnevom...“.44   

Ak by sme si dovolili uvažovať ešte širšie, mohli by sme azda konštatovať, že Móric 

Beňovský si rád prikrášľoval skutočnosť a miestami sa staval do pozície ublíženého a 

nepochopeného. To je jasne vidieť ako z vyššie citovaného textu opisujúceho jeho spor 

s miestodržiteľmi blízkych ostrovov pod francúzskou správou, kedy ukazuje prstom na iných 

ako tých zlých, ktorí mu bránia v dosiahnutí úspechu a slávy; tak aj z kontinuálneho 

označovanía nesúhlasu iných za zradu. Toto sa často dialo v epizódach na Sibíri. Mohol sa 

takto totižto nepriamo dotknúť aj iných svojich vlastností, ktoré chcel vyzdvihnúť. Zaujímavé 

je, že hoci akty „vzbury“ spomína, sústredí sa takmer výlučne na vymenovanie svojich 

úspechov. Keď si uvedomíme toto, písanie o prejavoch nespokojnosti s ním potom môže 

vyznieť ako prostriedok ukázania Beňovského blahosklonnosti a schopnosti odpustiť, pokiaľ 

dotyčný odprosí. Tým sa stavia na vyššiu úroveň ako všetci ostatní. Aby to ale nevyznelo 

negatívne a chvastavo, niekoľkokrát zdôrazňuje nutnosť šťastnej náhody. Celkovo 

pravdepodobne veľa zveličuje a stavia sa do role vynikajúceho vodcu a ide mu o vylepšenie 

svojho životopisu, čo koniec koncov môžeme vidieť aj na nepravdivej informácii o jeho 

dátume narodenia.    

 

 

 

 

                                           
43 Beňovský, M. A., Denník Mórica A. Beňovského, str. 241.  
44 Beňovský, M. A., Pamäti a cesty, I. zväzok, str. 228. 
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4. Literárne spracovania 

Je len pochopiteľné, že pri príbehu, aký ponúkali Beňovského Pamäte, bolo iba 

otázkou času, kedy začnú byť spracovávané do románovej podoby a isté informácie v nich 

budú upravované. Od ich prvého vydania v roku 1790 vzniklo závratné množstvo diel nimi 

viac či menej inšpirovanými, a to nielen v slovenčine, maďarčine, či poľštine. Okrem 

klasických románov mali podobu aj divadelných hier a v nedávnej dobe aj muzikálov, 

animovaných rozprávok či komiksových spracovaní. Tým sa ale v konkrétnejšej rovine 

budeme venovať v 5. kapitole.  

Zoznamy literárnych spracovaní Pamätí sú dostupné v takmer každej publikácii 

k Beňovského životu.45 Prepisovať ich sem nebudeme; je však dobré poznamenať, že niektoré 

začali vychádzať už zakrátko po úmrtí Mórica Beňovského. Za prvé takéto dielo môžeme 

označiť drámu s názvom Graf Benjowsky (Gróf Beňovský), ktorú po nemecky napísal 

a v roku 1793 vo Viedni aj uviedol Christian August Vulpius.46 Väčší úspech ale mala o dva 

roky neskôr vydaná hra Augusta von Kotzebueho s názvom Graf Benjowsky oder die 

Verschwörung auf Kamtschatka (Gróf Beňovský alebo sprisahanie na Kamčatke), ktorá sa 

dostala na divadelné dosky naprieč celou Európou a dokonca za oceán. Spopularizovaniu 

Beňovského osudu tiež prispelo dielo generála Józsefa Gvadányiho47 Rontó Pálnak egy 

magyar lovas közkatonának és gróf Benyovszki Móricznak életek, földön, tengereken 

álmélkodásra méltó történettyeiknek, s véghezvitt dolgaiknak leírása, melyet hazánk dámáinak 

kedvekért versekbe foglalt (Popis životov maďarského vojaka v jazde Pála Rontóa a grófa 

Mórica Beňovského, ich podivuhodných príbehov na zemi aj mori a uskutočnených vecí, 

ktoré boli zveršované pre radosť dám),48 ktoré je veršovaným spracovaním dobrodružstiev 

Mórica Beňovského a tiež radového vojaka Pála Rontóa. V priebehu 19. storočia potom 

vzniká množstvo ďalších textov, ktoré sa sústredia predovšetkým za ľúbostný motív medzi 

Beňovským a Afanáziou, dcérou ruského miestodržiteľa Nilova v Boľšerecku. Píšu sa tiež 

opery či beletrizované životopisy. Populárnym historickým románom z tohto obdobia bolo 

dielo Louise Mühlbach.49 V minulom storočí sa potom množia sa tiež spracovania 

                                           
45 Viď napríklad Bosák, Ľ. – Kýška, P., Vrbové a Beňovský..., str.47-70 alebo Sieroszewski, A., Maurycy 

Beniowski v literackiej legendzie. Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy, 1970, str. 87-139.  
46 Vulpius, Ch. A., Graf Benjowsky: Ein Original-Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, 1792.  
47 Gvadányi József (1725-1801)  bol maďarským generálom, ktorý bojoval okrem iného aj v sedemročnej vojne. 

Mal aj literárne sklony a písal poéziu a veršované romány.  
48 Gvadányi, J., Rontó Pálnak egy magyar lovas közkatonának és gróf Benyovszki Móricznak életek, földön, 

tengereken álmélkodásra méltó történettyeiknek, s véghezvitt dolgaiknak leírása, melyet hazánk dámáinak 

kedvekért versekbe foglalt. Pozsony és Komárom, 1793. 
49 Mühlbach, L., Graf von Benjowski: Historischer Roman I-IV. Jena – Leipzig, 1865. 
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s vedeckým zámerom. Ruský autor Nikolaj Smirnov sa z toho vymyká, keď Beňovského 

príbeh prispôsobuje detským čitateľom.50 Navyše, v prvej polovici 20. storočia niektoré 

spracovania reagujú na vtedajšiu politickú situáciu a vyznievajú viac nacionalisticky. Nové 

diela sa stále objavujú až do dnešnej doby, napríklad aj v českom prostredí dielo Desidera 

Galského Král Madagaskaru.51 Ono 20. storočie je tiež obdobím, kedy sa Beňovského príbeh 

dostáva aj na stredoeurópske televízne obrazovky.    

Aj z tohto krátkeho prehľadu je zrejmé, že povedomie o Móricovi Beňovskom 

existovalo naprieč celou Európou. Už od začiatku sa vydávanie diel neobmedzovalo len na 

stredoeurópsky región, ale rovnakou mierou sa na ňom podieľali autori francúzski, nemeckí či 

ruskí. Prispelo k tomu nielen prvotné vydanie Pamätí v anglickom preklade pôvodne 

francúzskeho textu a pomerne rýchly preklad do ostatných európskych jazykov, ale tiež fakt, 

že samotné románové spracovania boli často prekladané z originálnych jazykov, a tak sa tieto 

dostali aj napríklad do Holandska.      

Vzhľadom k vyššie uvedenému množstvu diel a rozsahu tejto práce nie je možné 

detailnejšie sa venovať každému z nich. Preto sme z každej sledovanej jazykovej 

proveniencie vybrali jedno, vo všeobecnom povedomí známejšie dielo, ktoré kriticky 

zhodnotíme najmä vo vzťahu k originálnemu textu. Tým myslíme najmä mieru inšpirácie, 

preberanie faktov a pasáží z pôvodného diela. Za účelom komparácie sme sa tiež snažili 

zvoliť texty rozličného typu.  

 

4.1 Slovenské diela 

Sústreďme sa najprv na slovenskojazyčné diela. Môže sa zdať prekvapivým faktom, 

že čo sa týka prekladov, slovenský preklad Beňovským napísaného textu vyšiel už do 

dvadsiatich rokov od prvej, anglickej verzie. Na začiatku 19. storočia bola do slovenčiny 

preložená a niekoľkokrát uvedená Kotzebueho hra. Toto obdobie by sa však dalo 

charakterizovať ako čas, kedy o Beňovskom v slovenskom jazyku nevznikali žiadne pôvodné 

diela, až na množstvo statí v publicistike, v slovníkoch alebo iných odborných publikáciách, 

kde je vždy zdôrazňovaná jeho slovenská príslušnosť. Zmena v tomto trende prišla až 

                                           
50 Smirnov, N. G, Gosudarstvo Solnca. Moskva, 1928.  
51 Galský, D., Král Madagaskaru. Praha: Práce, 1974. 
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s historickým románom Joža Nižnánskeho52 Dobrodružstvá Mórica Beňovského,53 o ktorom 

bude pohovorené o trochu nižšie. S postupom 20. storočia sa potom slovenskí autori sústredili 

na pokračovanie zmienok o Beňovskom naprieč slovenskou, ale aj zahraničnou literatúrou 

a tiež na opätovné vydanie jeho denníkov. Objavila sa aj cestovateľská literatúra, v ktorej 

autori mapujú stopy a povedomie o Beňovskom na dnešnom Madagaskare.54 Mohli by sme 

teda zovšeobecniť, že slovenská literárna tvorba sa sústredila skôr na odbornú literatúru ako 

na tvorenie poézie a románov inšpirovaných Beňovským.  

Nižnánskeho historické romány, z ktorých je okrem Dobrodružstiev Mórica 

Beňovského najznámejší román Čachtická pani, boli v dobe svojho vzniku pomerne sporné. 

Jeho kritici tvrdili, že je to oddychové čítanie nevalnej hodnoty, ktoré iba voľne spracováva 

historické príbehy a dôraz kladie na dobrodružnosť príbehu. Nižnánsky sa bránil, že to bol 

práve on, kto „naučil širokú verejnosť čítať.“ Toto musíme mať na pamäti, keď sa budeme na 

jeho dielo pozerať vo vzťahu k historickému Beňovskému a jeho Pamätiam. Príbeh autor 

začína už vo Vrbovom, kam sa hlavný hrdina vracia robiť si nárok na otcovský majetok. 

Nižnánsky širšie rozvíja smrť jedného z Ocskayovcov (zapojenie Beňovského do tejto 

udalosti je pritom diskutabilné), zoznámenie so Zuzanou Hönschovou, tu označovanou ako 

Hanskou, a nevyhnutnosť odchodu do Poľska a vstúpenie do služieb Konfederácie. Široko sa 

venuje Beňovského pobytu na Sibíri, ktorý sa pridŕža originálnych udalostí. Samotné 

madagaskarské dobrodružstvo je naopak skrátené, Zuzana Hönschová je na ostrove prítomná 

po takmer celú dobu a samotné, miestami až príliš dramatické vyvrcholenie románu sa 

skutočnosťou len veľmi letmo inšpiruje. Najzávažnejšou odchýlkou je vkladanie nových 

postáv – Juraj Omachel je v románe jeho nepriateľom, ktorý ho všade prenasleduje a intriguje 

proti nemu. Beňovský tak môže byť chápaný ako tragický hrdina.55 Taktiež je miestami 

nabúraná chronológia: zvolenie kráľom Madagaskaru sa podľa Pamätí udialo až po ukončení 

Seklavských vojen, a nie tesne pred ich koncom. Podobne ako mnoho autorov pred ním, tiež 

posúva vzťah medzi Beňovským a Afanáziou na obojstrannú lásku,56 hoci zmietanú 

výčitkami, ktorej šťastnému koncu zabránila len Afanáziina smrť, ktorá ho vcelku zasiahne.  

                                           
52 Jožo Nižnánsky (1903-1976) bol slovenským spisovateľom dobrodružných historických románov. Medzi 

najznámejšie patria Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Cholera alebo Spišské tajomstvo. Bol aj 

prekladateľom z ruského, maďarského nemeckého a francúzskeho jazyka.  
53 Nižnánsky, J., Dobrodružstvá Mórica Beňovského. Praha: Leopold Mazáč, 1933.  
54 Kele, F. – Musil, M., Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány. Bratislava: Print-servis, 

1997.  
55 Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 131.  
56 Viď napríklad Nižnánsky, J., Dobrodružstvá Mórica Beňovského, str. 287-288, 421.  
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Keďže sa jedná o historický román, môžeme konštatovať, že jeho obsah 

a pridržiavanie sa originálneho textu  spĺňa to, čo by sme podľa jeho žánrového zaradenia 

očakávali. Na rozdiel od ostatných rozoberaných diel sa toto nepokúša byť ani len 

beletrizovaným životopisom. Hoci sa Nižnánsky drží pôvodnej linky deja, necíti sa byť 

zväzovaný originálom čo sa týka motivácii jednotlivých postáv. Už sme zmienili vzťah 

Afanázie a Beňovského; iným príkladom by mohol byť aj jeho postoj k pridaniu sa k Barskej 

konfederácii. Z rozoberaného románu je zrejmé, že k splneniu tohto záväzku z minulosti bol 

Beňovský viac menej dotlačený okolnosťami.57 V istých prípadoch však originál aplikuje na 

svoje nové koncepty. Napríklad postava Omachela, ktorá bola do románu pridaná 

a predstavuje Beňovského najväčšieho nepriateľa, nesie množstvo spoločných čŕt so 

Stepanovom, ktorý bol Beňovského oponentom v originálnych Pamätiach. Omachel koná 

skutky, ktoré pôvodne činil Stepanov a v rozoberanom románe sa často obaja spoja proti 

Beňovskému. Ak by sme to chceli zhrnúť, tak Jožo Nižnánsky, práve kvôli inému typu 

spracovania a iným cieľom, tiež vytvoril postavu vlastného Beňovského. Jeho predstava však 

nie je tak radikálne odlišná ako predstava Słowackeho (viď kapitolu 4.3, najmä strany 32-34). 

Nižnánskeho Beňovský má trochu odlišné jednanie od historického a preto s ním nemôže byť 

stotožnený; stále však z veľkej časti čerpá z predchádzajúcej tradície zobrazovania 

historického grófa. Tá Beňovského osobu idealizuje, upiera mu chyby a stavia ho do pozície 

prenasledovaného a bojujúceho s osudom.  

 

4.2 Maďarské diela 

Čo sa týka maďarskojazyčných príspevkov k zoznamu literárnych spracovaní 

memoárov Mórica Beňovského, nájdeme ich o niečo viac ako v slovenskom prípade. Prvé, 

nepatrné publicistické zmienky sa objavili už zakrátko po jeho smrti. Skutočného prekladu do 

tohto jazyka, patrične fundovaného a podloženého overenými faktami, sa maďarskí čitatelia 

dočkali až v rokoch 1888-1891,58 keď sa na túto úlohu podujal známy románopisec Mór 

Jókai.59 Týmto prekladom sme sa však zaoberali v predošlej kapitole. Fakt, že dielo bolo 

preložené až takto pomerne neskoro neznamená, že by v maďarskojazyčnom prostredí 

                                           
57 Nižnánsky, J., Dobrodružstvá Mórica Beňovského, str. 121-127. 
58 Prečo tomu tak bolo, zdôvodňuje Andrzej Sieroszewski v Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 214-

216. Preklad môžeme nájsť v treťom zväzku pôvodnej publikácie. Viď Jókai, M., Gróf Benyovszky Móricz 

életrajza, saját emlékiratai és útleírásai III. kötet. Budapest: Ráth Mór, 1888. 
59 Jókai Mór (1825-1904) bol maďarským spisovateľom a osobnosťou uhorského kultúrneho a politického 

života, ktorý sa preslávil najmä svojimi románmi. Medzi najznámejšie patria A kőszívű ember fiai (Synovia muža 

s kamenným srdcom), Az arany ember (Zlatý človek), Egy magyar nábob (Uhorský nabob), Szegény gazdagok 

(Chudobní boháči), Fekete gyémántok (Čierne diamanty) alebo Sárga rózsa (Žltá ruža).    
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absentovalo povedomie o slávnom cestovateľovi a dobrodruhovi. Na predošlých riadkoch 

sme už spomenuli Gvadányiho literárny počin. Prvým skutočne zbeletrizovaným životopisom 

bolo však až dielo Józsefa Gaála Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékiratai és 

útleírásai (Životopis, vlastné pamäte a popisy ciest grófa Mórica Beňovského), do ktorého 

bola pod vplyvom Gvadányiho vložená aj postava Pála Rontóa, a ktoré malo za hlavný cieľ 

povzbudiť vlastencov v ťažkej dejinnej dobe.60 Podobne ako v Rusku Nikolaj Smirnov, 

upravil Beňovského príbeh pre mládež Vilmos Radó61 a Miklós Rónaszegi.62 I keď sa môže 

zdať, že v druhej polovici 19. storočia absentovali diela o Beňovskom, na divadelných 

doskách sa čas od času objavila maďarská verzia Kotzebueho hry. Zároveň s Jókaiho prácami 

sa do prelomu storočí objavujú ďalšie vedecké príspevky k tejto téme, a to najmä od Lajosa 

Thallóczyho, Jánosa Jankóa, Viktora Vajdu a Lajosa Kropfa, z ktorých hlavne posledný 

menovaný mal pomerne radikálne názory. Vyhlasoval napríklad, že Beňovský konfederátom 

vôbec nebol a na Sibír sa dostal kvôli skutočnému zločinu.63 Plodnejšie bolo v literárnej 

oblasti skôr obdobie druhej svetovej vojny, kedy boli Beňovského príbehy idealizované, 

prispôsobované na vyjadrenie pronemeckých a protiruských či protifrancúzskych nálad 

a zdôrazňovaná v nich bola hlavne vojenská zložka.64 Jedným z najnovších príspevkov potom 

je román Árpáda Thieryho Benyovszky gróf.65 Na rozdiel od poľskej literatúry, v maďarskom 

prostredí však nedošlo po vojne k výraznej racionalizácii pohľadu na Mórica Beňovského.  

Na konkrétnejší rozbor sme si vybrali v tomto prípade diela dve. Jednak to je 

zbeletrizovaná forma denníkov od Móra Jókaia, ktorá tvorí prvý zväzok jeho tvorby na túto 

tému; a jednak je to práve román Árpáda Thieryho,66 ktorý je dôkazom, že Móric Beňovský 

a jeho denníky ako téma sú aj po takmer 230 rokoch stále využívané. Dve diela sme zvolili 

preto, že pominúť Jókaiovo dielo nebolo možné, ale tematicky sme do predošlej kapitoly 

mohli zaradiť iba jeho preklad; a tiež pretože Thieryho román z roku 1993 je zaujímavý práve 

z dôvodu svojho nedávneho vzniku.  

                                           
60 Gaál, J., Gróf Benyovszky Móricz élete és viszontagságai. Pest, 1857. Názov môžeme preložiť ako Život 

a útrapy grófa Mórica Beňovského.  
61 Radó, V., Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai. Budapest, 1889.  Názov môžeme preložiť ako Život 

a dobrodružstvá grófa Mórica Beňovského.  
62 Rónaszegi, M., A nagy játszma: Benyovszky Móric viszontagságai. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1955. 

Názov môžeme preložiť ako  Veľká hra:Útrapy grófa Mórica Beňovského.  
63 Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 273-278, 283-284.  
64 Pre sem počítané diela, viď: Pados, P., A madagaszkári király. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 

1940; Barsi, Ö., Madagaszkár királya. Budapest: Alfa, 1943; alebo Bevall, T., A véreskü. Gróf Benyovszky 

Móric élettörténete. Budapest: Rozs, 1943. Jednotlivé názvy môžeme preložiť ako Madagaskarský kráľ, Kráľ 

Madagaskaru alebo Prísaha krvou: životný príbeh grófa Mórica Beňovského. 
65 Thiery, Á., Benyovszky gróf. Budapest: Pannon Könyvkiadó, 1993.  
66 Thiery Árpád (1928-1995) bol maďarským spisovateľom a novinárom, ktorý získal aj cenu Attilu Józsefa. 

Medzi jeho najznámejšie diela patria Isten veled háború (Boh s tebou, vojna) alebo Hosszú szökés (Dlhý útek).   
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Začnime Jókaiovým spracovaním. Okolnosti a dôvody k vzniku popisuje sám Jókai 

v úvode.67 Práve pre zmienené dôvody sám nepovažoval tento svoj text za čistý román. 

V úvodnej kapitole revidoval mýty o Beňovskom, a to hlavne ohľadom jeho dátumu 

narodenia a detstva. Taktiež kritizuje pre množstvo faktografických chýb úvod písaný v tretej 

osobe, ktorý popisuje Beňovského život až do cesty do vyhnanstva a ktorý bol podľa neho 

pridaný počas prvej anglickej redakcie. Potom však nasleduje do krátkych kapitol rozdelené 

spracovanie celých jeho Pamätí od zahájenia jeho cesty až po vymanenie jeho a jeho druhov 

z vyhnanstva a odchodu z Kamčatky po vzbure v Boľšerecku. V konečnom dôsledku teda 

Jókai nepokrýva viac ako 40 % obsahu pôvodných Pamätí, ale vyrovnáva to svojimi 

vysvetľujúcimi a rozširujúcimi vsuvkami do textu, rovnako ako kópiami historických 

dokumentov, ako napríklad Beňovského listov alebo ilustrácii života na Sibíri. Historické 

poznámky sú tiež správne. Románopisec používa v diele svoj typický kvetnatý jazyk, ktorý 

využíva aj pri opise Beňovského výzoru a osobnosti. Miestami sa zdá, že do textu vsúva aj 

svoj vlastný názor a v ňom pomerne výrazne podporuje Beňovského.68 Demonštrovateľné je 

to napríklad na spôsobe, kam Jókai posúva vzťah Afanázie a Beňovského. Kým 

v originálnych Pamätiach ju Beňovský vidí aj ako prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov, 

a až tak nevyjadruje svoju náklonnosť (čo je najlepšie vidieť na spôsobe ako referuje o jej 

smrti69), Jókai to naprieč románom trochu obrusuje a snaží sa zanechať dojem, že Beňovský si 

Afanáziu úprimne obľúbil a len okolnosti a jeho morálka mu nedovolili tento vzťah naplniť. 

Tento neskrývaný obdiv sa stal v neskorších rokoch terčom kritiky a Jókai bol obvinený 

z napísania akejsi apoteózy, keďže nezrovnalosti v dovtedajšom pohľade na tohto dobrodruha 

prisudzuje zahraničným vydavateľom, a v žiadnom prípade nie dobrodruhovi samému. Toto 

tvrdil už spomínaný Lajos Kropf, hoci dodal, že Jókai ako románopisec má právo na 

čiernobiele videnie.70 Túto kritiku však v dnešnej dobe prijala väčšina znalcov a upozorňuje, 

                                           
67 Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza..., I. kötet, str. 5-11. Na týchto stránkach pojednáva o potrebe 

zhotoviť maďarský preklad cestovateľových pamätí, a ako ho jeho vydavateľ vyzval, aby k tomu pristúpil po 

svojom. Vytvoril teda románové spracovanie, do ktorého zapracoval faktické spresnenia ohľadom Beňovského 

pôvodu, doby, vzťahu k ostatným osobám a poznatkov o flóre, faune a geografii.   
68 Pre príklady, viď Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza... I. kötet, str. 21 (jeho vojenské počiny 

v službách Barskej konfederácie), str. 23 (rola Ruska v Európe), str. 10-11 (vonkajší opis) či v neposlednom rade 

str. 352-353, na ktorých zaujíma postoj k uveriteľnosti celého príbehu. 
69 „Dvadsiateho piateho slečna Afanázia splatila prírode svoj dlh. Jej skorá smrť ma hlboko zarmútila, a o to 

viac, že ma pripravila o zadosťučinenie, aby som sa jej odvďačil za mne prejavenú náklonnosť a vydal ju za 

mladého Popova, syna archimandritu, ktorému som ako vedľajšie meno udelil svoje priezvisko.“ Jókai, M., Gróf 

Benyovszky Móric életrajza..., II. kötet, str. 251.  
70 Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 277. Kropf tiež netrval na Beňovského maďarskosti ako ostatní 

autori a kvôli zrejmým Beňovského klamstvám a svojom veku a zapojeniu sa do vojenských konfliktov odmietal 

veriť väčšine jeho tvrdení.   
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že čitateľ takto bol pripravený o možnosť vytvoriť i svoj vlastný názor na hlavného 

predstaviteľa.71   

Ústrednou témou, na ktorú priamo upozorňuje na niekoľkých miestach aj autor, je 

sloboda a z nej vychádzajúci boj za slobodu. Jókai v ňom vidí hlavne kľúč k pochopeniu 

Beňovského osoby; ako sám píše, „tejto láske k slobode obetoval mladú manželku, rodinný 

krb, šťastný malý domček a veľkolepý palác, sladký okamih prítomnosti a ďalekú budúcnosť. 

Kto nechápe lásku k slobode, kto nedokáže pochopiť, že to môže byť niekoho životným 

cieľom, osudom, poslaním, pre toho nie je Móric Beňovský ničím iným, ako bláznom so 

zmätenou mysľou; ale kto v ňom uvidí túto žiariacu iskru, tomu bude Móric Beňovský 

osudovým hrdinom.“72 Túto túžbu po slobode je možné zachytiť na viacerých miestach 

originálneho textu; avšak v Jókaiovom románovom spracovaní ju vkladá do Beňovského 

replík častejšie, najvýraznejšie vtedy, keď uvádza dôvody, prečo si nemôže a nechce zobrať 

Afanáziu za manželku.73 Pre tento účel tiež nesprávne tvrdí, že Beňovský do Poľska odišiel 

dobrovoľne, pretože cítil nutnosť nasledovať vojenskú zástavu za slobodu, namiesto 

popísania skutočnosti, že kvôli svojej prísahe musel opustiť Spiš. To nám ponúka otázku, či 

v tom môžeme do istej miery hľadať aj istý politický podtext. 

Súhrnne môžeme konštatovať, že Jókaiho spracovanie rešpektuje pôvodný 

Beňovského text a pridržiava sa ho čo do deja takmer dopodrobna. Dokumenty, ktoré 

Beňovský uvádza, prepisuje od slova do slova. Prídavky, ku ktorým sa autor miestami 

uchyľuje, nikdy nie sú dejotvorné a nanajvýš upravujú názor na hlavnú postavu alebo 

poskytujú pohľad do okolností.74 Niektoré z týchto prídavkov preberá aj z divadelnej hry 

Augusta von Kotzebueho.75 Rovnaký, korigujúci vplyv má aj jazyk, aký Jókai používa. 

S výnimkou náučných a odborných sekcii, ktoré sú vskutku objektívne, je cítiť autorove 

povolanie románopisca a je na mieste sa pýtať, či to textu škodí. Bohatý jazyk len umocňuje a 

zdôrazňuje dobrodružnosť príbehu a Beňovského snahu o prezentovanie sa v tom najlepšom 

svetle. Istotne to závisí na individuálnom pohľade, ale máme za to, že za daných okolností nič 

z vyššie uvedeného v texte výraznejšie nepôsobí rušivým dojmom. V dnešnej dobe ale môže 

skutočne vadiť tendenčnosť diela. Na základe jazyka sa text dá rozdeliť na dva logické celky, 

                                           
71 Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 264.  
72 Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza..., I. kötet, str. 23.  
73 Porovnaj Ibidem, str. 127 a Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza..., II. kötet, str. 80.  
74 Niekoľko príkladov sa dá nájsť v Jókai, M., Gróf Benyovszky Móric életrajza..., I. kötet, str. 63 (o kapitánovi 

Čurinovi), str. 100 (harfa pre Afanáziu) alebo str. 130 (Beňovského kúzlo osobnosti).  
75 Ibidem, str. 430.  
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a to na objektívny, až vedecký popis prírody a na silne subjektívne rozprávanie o osudoch 

hlavného hrdinu.    

Ak sa v krátkosti pozrieme na Thieryho román, zistíme, že sa od diel staršieho pôvodu 

výrazne líši. Ako jedna z mála kníh o Beňovskom literárne spracováva už v tretej osobe 

prerozprávaný úvod textu, v ktorom sa nachádza popis udalostí vedúcich k odsúdeniu 

Beňovského do vyhnanstva. Keďže táto časť je v origináli Pamätí podaná len takzvane 

z druhej ruky, Thiery čo do dialógu pracuje s vlastnou invenciou, ale i tak sa dôsledne drží 

známeho priebehu udalostí. Následne sa drží Beňovského textu až do momentu jeho smrti 

a svoj román zakončuje vyjadrením neistoty, ktorá v Európe panovala ohľadom správ o jeho 

smrti. Podobne ako autori pred ním, prepisuje niektoré z dokumentov a do textu zahŕňa aj 

presné dátumy. Tiež si vkladá svoje pasáže, ktoré sú založené na jeho činnosti a pohybe, ale 

nie sú popisované v pôvodných Pamätiach.76 Zaujímavé je, že na rozdiel od Jókaia nie je tak 

obšírny a opisný, a Beňovského pobytu na Sibíri a ceste domov venuje len niečo cez tretinu 

knihy. Dôraz leží skôr na jeho činnosti v súvislosti s Madagaskarom. Ani tam ale neposkytuje 

udalostiam príliš veľký priestor, dokonca ani jeho zvoleniu za ampansakabého.77 Zuzana 

Hönschová a príslušníci jeho rodiny, najmä brat Emanuel sú tiež dôležitou súčasťou románu. 

Ako Jókai zdôrazňoval jeho túžbu po slobode, tak Thiery vyzdvihuje jeho túžbu opäť sa 

stretnúť so svojou manželkou, túžbu, ktorá ho sprevádza na každej z jeho zámorských ciest. 

Keďže tento text bol vydaný v 90. rokoch 20. storočia, nemá tendenciu Beňovského 

akokoľvek glorifikovať a skôr k nemu pristupuje ako k historickej postave s napínavým 

životným osudom,  a preto sa ho snaží popísať verne bez zbytočných prikrášľovaní.      

 

4.3 Poľské diela 

K poľskému prekladu Beňovského Pamätí došlo už v roku 1797.78 Na problematiku 

tohto prekladu upozorňuje Andrzej Sieroszewski, keď hovorí, že bol vyhotovený na základe 

francúzskeho aj anglického textu a v snahe prezentovať Beňovského ako Poliaka sú niektoré 

pasáže upravované. Taká bola prax aj u prekladov niektorých ďalších diel týkajúcich sa 

                                           
76 Viď Thiery, Á., Benyovszky gróf, str. 267-273 (audiencia u Márie Terézie) alebo str 279-283 (okolnosti 

získanie jeho Pamätí J. H. Magellanom).  
77 Titul „ampansakabé“ mu udelili náčelníci jednotlivých madagaskarských kmeňov a tak ho v zásade môžeme 

chápať ako kráľovskú hodnosť.   
78 Historia podróży osobliwszych zdarzeń Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego, szlachcica polskiego 

i węgierskiego... . Tłumaczyl z franc. L. Bernatowicz. Warszawa: Tomasz Le Brun, 1797.  
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Beňovského.79 Prvým kompletným prekladom bola až publikácia pod dohľadom Edwarda 

Kajdańského Maurycy Beniowski z roku 1995.80  

Čo sa týka beletristických spracovaní Pamätí, poľská literatúra je podobne ako 

maďarská a slovenská na ne bohatá. Prvým spracovaním sledovanej tematiky, a hneď 

najvýznamnejším – a to aj v kontexte poľskej literatúry všeobecne - je poéma Beniowski od 

Juliusza Słowackeho z roku 1841.81 Keďže po zvyšok 19. storočia dochádzalo ku kritike 

predošlých prekladov a odkrývaniu nezrovnalostí v jeho živote, umelecké diela na základe 

jeho života nevznikali. Poetmi, ktorí vzkriesili Beňovského tematiku boli Antoni Lange 

a Tadeusz Hiż.82 Významnejším dielom potom bol dvojdielny, pôvodne časopisecky 

vydávaný románový cyklus Beniowski a Oceán Wacława Sieroszewskeho83 alebo Maurycy 

August hr. Beniowski. Zdobywca Madagaskaru (Gróf Móric August Beňovský, dobyvateľ 

Madagaskaru) Mieczysława Lepeckeho.84 Následne opäť nastupuje obdobie kritiky 

predošlých autorov a uvádzanie faktov na pravú mieru. Tu môžeme menovať napríklad Leon 

Orlowskeho, Janusza Roszka či Edwarda Kajdańskeho. Z novších autorov sa Beňovskému vo 

svojom historickom románe venuje Leon Przemski.85 Všeobecne by sa dalo povedať, že 

zobrazovanie Beňovského v poľskej literatúre bolo vo veľkej miere postavené na idealizovaní 

Móricovej postavy a vychádzaní výlučne z Pamätí alebo z predošlých chybných výskumov. 

Akcentovaná bola najmä jeho túžba po voľnosti a slobode v nadväznosti na poľskú situáciu.  

Słowackeho Beniowski sa v mnohých ohľadoch od vyššie spomenutého odlišuje. 

Poľský básnik Juliusz Słowacki86 ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov poľského 

romantizmu a poľskej drámy sa v tejto poéme len okrajovo inšpiruje postavou Mórica 

Beňovského a používa ju najmä k vyjadreniu sám seba. Tak pre postavu svojho Beňovského 

                                           
79 Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 143, 146-147.  
80 Beniowski, M., Pamiętniki. Warszawa: OW Volumen, 1995.  
81 Słowacki, J., Beniowski: Poema... Pięć pierwszych pieśni. Lipsk, 1841. Na nasledujúcich stránkach sa 

nebudeme zaoberať podrobným popisom obsahu alebo tém, nakoľko to nie je predmetom práce a v tomto ohľade 

existuje už množstvo odbornej literatúry. Viď napríklad Makowski, S., Beniowski Juliusza Słowackiego. 

Warszawa: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 1969.  
82 Jedná sa o básne Duma o Maurycym Beniowskim Antoniho Langa a Polonia Tadeusza Hiża, vydané na 

začiatku 20. storočia časopisecky alebo v druhom prípade vo výbore z diela.    
83 Sieroszewski, W., Beniowski. In: Tygodnik Ilustrowany. Roč. 1913, č. 1-52 a roč. 1914, č. 1-15.  

Sieroszewski, W., Ocean, część druga Beniowskego. In: Tygodnik Ilustrowany. Roč. 1916, č. 1-53 a roč. 1917, 

č. 1-31.  
84 Lepecki, M., Maurycy August hr. Beniowski. Zdobywca Madagaskaru. Lwow – Warszawa, 1938.  
85 Przemski, L., Gwiazda Beniowskeho. Warszawa: Nasza księgarnia, 1972.  
86 Juliusz Słowacki (1809-1849) bol predstaviteľom poľského romantizmu. Bol primárne dramatikom, ale písal 

aj lyrické celky. Podobne ako mnoho jeho súčasníkov strávil väčšinu života v emigrácii. V jeho dielach sa 

objavujú prvky symbolizmu, mysticizmu, irónie, odkazy na poľskú históriu, a uplatňuje v nich aj moderný jazyk. 

Medzi jeho diela patrí už spomínaná poéma Beniowski, či poéma Król-Duch (Kráľ-Duch) a drámy Balladyna, 

Kordian alebo Lilla Weneda.  
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otvára nové možnosti. Pristupuje k nej odlišne od ostatných poľských autorov a ponúka 

vlastnú verziu.  

Samotný Słowacki Beniowskeho označoval v texte za poému, či báseň a v zásade 

odmietal pomenovanie epos, i keď na isté podobnosti s ním sám ukazoval.87 Toto dielo, 

v dnešnej dobe označované ako poéma či veršovaný román, sa skladá z dvoch častí; staršej, 

napísanej v roku 1841 a novšej, ktorá bola pridaná Antonim Maleckim po Słowackeho smrti. 

Svoje dielo autor nikdy v plnosti nedokončil, a to pre jeho názorové priklonenie sa 

k myšlienkam Andrzeja Towianskeho.88 Dovtedy napísané pasáže sa potom neúspešne snažil 

prispôsobiť tejto ideológii. V zásade sa jedná o príbeh odohrávajúci sa v období Barskej 

konfederácie. Zachytáva postavu Maurycyho Beniowskeho, schudobneného šľachtica 

z Podolia, ktorý bojuje na strane konfederácie. Výrazný je tu ľúbostný prvok, kedy Beniowski 

ľúbi Anielu, šľachtičnú z vedľajšieho zámku, ale jej rodina je proti ich vzťahu. Popisuje sa tu 

prepad domu starostu konfederátmi, obliehanie Baru, či konflikt Beniowskeho s kozákom, 

pánom Sávom kvôli láske. Nakoniec však dochádzajú k uzmiereniu. Je rozdelená na päť 

piesní  a autor používa rým v tvare abababcc, v čom sa inšpiroval napríklad u Byrona, ktorý 

tiež používal túto osemveršovú, väčšinou jambickú strofu, nazývanú aj stanza alebo ottava 

rima. Autor používa moderný, ale miestami i zdobený jazyk. V texte je množstvo narážok na 

antiku a autorov z minulosti, ktorými sa inšpiruje a preberá od nich vzory. Dielo sa na prvé 

prečítanie vyznačuje tým, že má silne digresívny charakter. Tieto digresie, alebo odbočky od 

primárneho deja zaberajú pomernú časť textu a zaoberajú sa názormi samotného autora, to 

jest Słowackeho. Časté sú jeho úvahy nad vlastnými veršami, ale tiež reakcia na názory 

ostatných básnikov, bránenie sa voči ich kritike a vymedzovanie sa voči Adamovi 

Mickiewiczovi.89 Na jednej strane v texte nájdeme opisy prírody, mystickosť a časté odkazy 

na poľskú mytológiu, na druhej strane však v ňom nájdeme tiež obracanie sa na čitateľa, 

moderný jazyk a realistický pohľad na skutočnosť, kedy nechce nič zastierať. Celé dielo sa 

tak dá zaradiť na pomedzie romantizmu a realizmu, kedy sa na romantickom pozadí zjaví 

zreálnený hrdina a prítomná je aj irónia.  

                                           
87 Slowacki, J., Beniowski, str. 19, 43, 47, 77. Tu citujeme z českého prekladu; napriek tomu ale tieto termíny 

zrkadlia ich použitie v origináli.  
88 Andrzej Towiański (1799-1878) bol poľským filozofom a náboženským mysliteľom, prívržencom 

mesianizmu, ktorému išlo o spojenie mysticizmu a politiky, staval Poliakov do pozície vyvoleného národa 

autenticky nasledujúceho Krista a rozchádzal sa s katolíckou cirkvou. Medzi jeho zástancov patrili aj poprední 

literáti poľského romantizmu.   
89 Adam Mickiewicz (1798-1855) bol jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších poľských romantikov. 

Medzi jeho najznámnejšie diela patri národný epos Pan Tadeusz(Pán Tadeáš), viacdielna dráma Dziady alebo 

epos Konrad Wallenrod. Juliusz Słowacki sa mu celý život chcel vyrovnať a viedol s ním spory o smerovaní 

poľskej literatúry a jej ovplyvňovaní cudzími vplyvmi.  
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Ako poznamenáva Stanisław Makowski vo svojej štúdii, téma Barskej konfederácie 

a bojov poľskej šľachty proti ruskej nadvláde bola obľúbená aj medzi ostatnými poľskými 

romantikmi. Rovnako upozorňuje na fakt, že Beňovský nie je jedinou historickou postavou, 

ktorá sa v diele objavuje.90 Aj ďalšie postavy majú reálny základ a sú formované podľa ľudí, 

ktorých autor osobne poznal. Tieto postavy umiestnil do realistických, uveriteľných situácii 

a podľa Makowskeho sa v niektorých momentoch môže zdať, že až paroduje niektoré zažité 

koncepty, ako nešťastnej zaľúbenosti. Po uvedomení si týchto okolností môžeme prijať za 

fakt, že toto dielo bolo autorovi skutočne blízke a použil ho k sebavyjadreniu. Svoj postoj 

vyjadril aj v tom, že si Beňovského osobu upravil k svojim potrebám a tak umožnil vzniknúť 

alternatívnemu Beňovskému, ktorý bol viac poľsky zameraný ako o tom vypovedala 

skutočnosť.  

Celkovo teda dielo vyznieva tak, akoby sa v ňom o Móricovi Beňovskom poriadne ani 

nehovorilo, a o historickom Beňovskom už minimálne. Môžeme menovať niekoľko málo 

zhodných bodov, ktoré sú však skoro vždy trochu prispôsobené potrebám autora: po prvé, 

Słowacki síce používa polonizovanú verziu jeho mena, ale ďalšie krstné mená sa nezhodujú, 

rovnako ako Podolie ako uvádzané miesto narodenia. Ďalej, označenie za chudobného 

šľachtica sa čiastočne zakladá na pravde, ale opäť, opis jeho mladosti nie. Beniowski aj tu 

stojí medzi dvoma ženami, ale Afanázia a Zuzana Hönschová sú vymenené za Anielu 

a Swentynu. Po tretie, hoci jeho zapojenie do vojenských operácii Barskej konfederácie je 

založené na skutočnosti a tvorí významnú časť Słowackeho diela, tiež sa úplne nedrží 

Beňovského popisu. Nakoniec, jeho vyhnanstvo a cesta na Kamčatku sú spomenuté; 

neprikladá sa im ale taký význam ako v Beňovského texte. Je mu však vzdaný hold, že podľa 

jeho popisov sa teraz už dá poľahky nájsť cesta na Kamčatku.91 Na druhej strane, Beňovského 

povahu a názory zväčša zachováva. Mohlo by sa preto zdať, že voľba hlavného hrdinu podľa 

historickej postavy príliš nesúvisí so zámerom diela. Opak je však podľa nás pravdou. Jednak 

sa v oboch dielach dajú nájsť udalosti, ktoré sa síce neoznačujú tými istými názvami, ale 

navzájom sa zrkadlia.92 A najmä, po druhé, cieľom nebolo spracovať denníkové zápisy do 

románovej podoby, ale inšpirovať sa Beňovského dielom v inej rovine. V predchádzajúcej 

kapitole sme sa už zaoberali Beňovského autolegendou a pozíciou, v ktorej sa aj svojimi 

Pamäťami chcel zvečniť. Hoci v skutočnosti nebol tak talentovaný, obľúbený a úspešný, vo 

                                           
90 Makowski, S., Beniowski Juliusza Słowackiego. Warszawa: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 

1969, str. 17-19. 
91 Slowacki, J., Beniowski, str. 97.  
92 Pre konkrétne príklady, viď Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 156.  
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svojom diele Móric Beňovský vytvára obraz, v ktorom sa chcel vidieť. Nebol typickým 

hrdinom, a predsa ním chcel byť. O niečo podobné sa vo svojej poéme snaží aj Słowacki. 

Nakoľko bol medzi ostatnými poľskými autormi v emigrácii nepopulárny hlavne pre svoje 

názory a s Mickiewiczom sa prel ohľadom poetického programu, jeho text je vlastne 

sebareflexiou. Často sa sťažuje a je v ňom vidieť snaha o charakterizáciu pozície, v ktorej by 

sa chcel nachádzať; napríklad keď si stojí za svojim a čaká, kým si ho ostatní podajú.93 

Postava historického Beňovského, z ktorého života preberá iba niektoré momenty, mu 

v tomto zmysle potom slúži iba ako zámienka, paralela k prezentácii samého seba. Juliusz 

Słowacki sa z tohto dôvodu do role Mórica Beňovského takpovediac štylizuje a dáva mu 

osobný, individualizovaný rozmer. A práve v tomto je Słowackeho Beniowski  jedinečný a tak 

rozdielny od ostatných literárnych diel so skúmanou tematikou.    

 

4.4 Porovnanie 

Predstavili sme si štyri diela. Každé z nich vzniklo v inom časovom úseku, a každé 

z nich malo rozdielny charakter. Jedno z nich bolo vo veršovanej podobe. Týmto sme sa 

pokúsili demonštrovať fakt, že vnímanie Mórica Beňovského literatúrou nebolo jednotvárne 

a malo množstvo podôb. Tieto diela nie sú na rovnakej úrovni. To znamená, že ich nemôžeme 

úplne porovnávať, ale umožňuje nám to teraz ľahšie zhodnotiť varietu prístupov 

k jednotlivým aspektom pôvodných Pamätí.  

Už niekoľkokrát sme v predchádzajúcom texte spomenuli zmeny toho ktorého autora 

podporujúce zámer jeho diela. Juliusz Słowacki chcel z Beňovského urobiť Poliaka, a preto 

mu radikálne zmenil základné osobné údaje. Maďarský spisovateľ Mór Jókai mu zase vkladal 

do úst repliky o láske k slobode, aby zdôraznil hlavnú tému svojho diela. A slovenský autor 

doplňuje životné epizódy, aby jeho román bol čítavejší a ešte viac dobrodružný. Okrem 

zamerania toho ktorého diela to odráža aj dobu, v ktorej vzniklo. Vidieť to hlavne v kontraste 

s Thieryho románom napísaným pred štvrťstoročím, ktorý sa v zásade neuchyľuje 

k nekritickej chvále grófa a snaží sa o beletrizovanú, ale realistickú rekonštrukciu na základe 

aj iných písomných dokladov ako len Pamätí. Vydanie takéhoto diela je výsledkom vyše 

storočnej snahy prerozprávať Beňovského príbeh bez zbytočného pátosu.  

                                           
93 Slowacki, J., Beniowski, str. 145-151. 



34 

 

Výraznou postavou, ktorej životný príbeh fascinoval už od vydania Pamätí, je 

Afanázia Nilovová. Dcéra miestodržiteľa v Boľšerecku, ktorá sa zaľúbila do Beňovského kým 

bol ešte vyhnancom a ktorá nasledujúc Beňovského zomrela v mladom veku, sa istým 

spôsobom odrazila v každom zo spomínaných diel. Milostná zápletka je koniec koncov 

v románe vždy vďačným prvkom. Dokonca aj v Słowackého Beniowskom, kde postava 

s týmto menom chýba, má titulný hrdina románik so ženou, ktorá je v inom sociálnou 

postavení ako on a tomuto nenaplnenému vzťahu sú kladené prekážky. Na tejto úrovni sa 

medzi Anielou a Afanáziou môžu viesť paralely. Afanázia však nie je jednoznačne podávanou 

postavou ani v dielach, kde je popísaný jej celý a skutočný príbeh. Nejde ani tak o priebeh jej 

života; ten ostáva vo všetkých prípadoch v zásade nezmenený. Sporný je skôr jej vzťah 

s Beňovským, ktorý sa v malých odtienkoch líši v každom diele. Z pôvodného textu môžeme 

dostať dojem, že sa z Beňovského strany do istej miery jednalo o vypočítavosť a že iniciatíva 

vychádzala zväčša zo strany mladého dievčaťa. Beňovský niekoľkokrát svojim druhom 

zmieňuje, že sa ženiť nehodlá, aj kvôli záväzkom v Európe a že do obľuby dievčaťa je tak 

trochu tlačený. Necíti ani potrebu jej povedať o svojom pláne na odchod. Na druhej strane ju 

však chová v úcte. Univerzálne prijať tento pohľad za pravdivý samozrejme nemôžeme, 

nakoľko vychádza z Beňovského autolegendy, ktorá má, ako sme už poukázali, svoje značné 

medze. Preto každý z autorov tento vzťah spracováva odlišne. Nižnánsky dvojici doprial 

relatívne šťastný koniec, kedy sa Beňovský rozhodol, že sa do Európy nevráti a zostanú žiť 

s Afanáziou v zámorí. Beňovský, ako ho vytvoril Thiery, kladie dôraz na morálku a na 

manželskú vernosť, keď zdôrazňuje, že pre neho vskutku existuje len Zuzana Hönschová. 

Mór Jókai s touto variantou pracuje tiež, ale za najpádnejší dôvod k beznádejnosti budúcnosti 

s Afanáziou považuje Beňovského túžbu po slobode. Tú kladie najvyššie na Beňovského 

hodnotový rebríček a preto vylučuje možnosť plne sa odovzdať usadeniu sa s Afanáziou. 

Všetci však dokazujú, že Afanázia ponúka priestor k vyjadreniu Móricovho morálneho názoru 

a k otázke vernosti na diaľku.  

Najzávažnejším rozdielom, a taktiež záležitosťou, ku ktorej sa autor každého 

z rozoberaných diel vyhranene postavil, je problém národnostnej príslušnosti grófa Mórica 

Beňovského. On sám sa vo svojom diele k tomuto konkrétnejšie nevyjadruje. Podľa 

archívnych dokumentov je dokázateľné, že slovenský jazyk bol pevnou súčasťou jeho života 

– súčasníci rod Beňovských radili medzi slovenskú šľachtu a aj v matrike gymnázia, ktoré 

Móric navštevoval, je uvedený ako praenobilis Slavus, to znamená vyšší slovenský šľachtic.94 

                                           
94 Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský..., str. 30, 37-38.  
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Jeho národnostná orientácia sa tak stala priestorom, kde si mohli grófa trochu sporného 

pôvodu prezentovať ako svojho a tak sa tiež národne vymedzovať voči svojim susedom.  

Poľská literatúra má asi najsilnejšiu tendenciu privlastňovať si Beňovského, 95 hoci až 

na jeho pôsobenie v službách Barskej konfederácie a údajný pobyt u svojho strýka nemá 

podľa nás na neho až taký nárok. Nanajvýš spomína malé maďarské vplyvy. Už sme hovorili 

o dôvodoch, ktoré viedli Juliusza Słowackeho k upraveniu si Beňovského postavy. Na tomto 

však práve vidieť aj snahu urobiť z neho Poliaka: Słowacki mu dal iné, typicky poľské mená:  

Zbigniew Kazimierz96 a týmito menami ho nazýva, pričom verziu Maurycy použije iba na 

dvoch či troch miestach. Pre svoj účel z neho musel urobiť Poliaka, pochádzajúceho 

z Podolia, a to dodržuje až na pár miest. Priznáva ale jeho rodu význam v Uhrách97 a tiež 

o ňom vyhlasuje, že pôvodom je Węgro-Słowakiem (Maďaro-Slovákom).98 

V prípade maďarskojazyčných diel sa vždy zdôrazňovali hlavne jeho vojenské 

skúsenosti a maďarský pôvod.99 Zároveň tu ale narážame aj na problém s terminológiou. 

Nakoľko maďarský jazyk používa pre Maďarsko aj Uhorsko rovnaký pojem, Magyarország, 

nedá sa definitívne určiť, čo pod tým autor konkrétne myslel. V prípade prídavného mena 

magyar označujúceho pôvod sa jedná o rovnaký problém, hoci tu už môžeme operovať 

s myšlienkou, že v čase vzniku týchto diel už slovenské národné povedomie bolo sformované 

a teda sa v prípade potreby mohol použiť aj pojem szlovák. Maďarskí autori tak ale nečinili 

a sám sa v ich textoch označoval ako magyar főnemes Magyarországról (maďarský/uhorský 

vysoký šľachtic z Uhorska).100 Beňovský sám maďarčinu ovládal, ako dokresľujú listy z jeho 

mladosti. Navyše, bol príslušníkom uhorskej šľachty na juhu Hornej zeme. Môžeme preto 

konštatovať, že maďarskí autori považovali Beňovského aj z týchto dôvodov za príslušníka 

jedného maďarského národa.  

Slováci v dielach o Beňovskom, či už pôvodne po slovensky alebo v prekladoch 

s obľubou zdôrazňovali, že hlavný hrdina bol jednoznačne Slovák. Už pri prvom preklade do 

                                           
95 Pre rozobraný príklad, viď Šimončič, J., Úvodné slovo na odbornej konferencii o Móricovi Beňovskom, 

Vrbové, 10. 10. 2006. In: Móric Beňovský - legenda a skutočnosť: zborník referátov z odbornej konferencie o 

Móricovi Beňovskom, ktorá se uskutočnila vo Vrbovom 10. októbra 2006 = Maurice Benyowsky - legend and 

reality: collection of papers from the scholarly conference on Maurice Benyowsky, held in Vrbové (Slovakia), 

October 10, 2006. Vrbové: Mestský úrad, 2007, str. 7.  
96 Slowacki, J., Beniowski, str. 7. Ďalej ho označuje prevažne ako pána Zbigniewa.  
97 Ibidem, str. 101. 
98 Takto ho označuje v jednej zo svojich ďalších deviatich, finálne nezredigovaných piesní o Beňovskom. Viď 

Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 157.  
99 Pre Jókaia je jednoznačne Maďarom. Pre viac informácii, viď Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 

268-269.  
100 Thiery, Á., Benyovszky gróf, str. 18, 9.  
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slovenského jazyka autor v úvode poznamenáva, že Beňovský bol Slovák.101 Tak to bolo 

napríklad u slovenského vydania románu nemeckej autorky Louisy Mühlbach z roku 1870, 

keď sa prekladateľke do slovenčiny podarilo presadiť, aby v doslove bol gróf Móric 

Beňovský označený ako Slovák. Až do druhej svetovej vojny bol takto propagovaný hlavne 

medzi zámorskými Slovákmi.102 Aj Jožo Nižnánsky sa tohto drží a taktiež ho označuje za 

„nášho rodáka“. Na mieste, kde Afanázii a jej súrodencom rozpráva o svojej vlasti, spomína 

Poprad.103 V samotnom texte síce v jednej z replík uvádza, že je uhorský zeman, ale to len 

správne aplikuje dobové pojmy.104 Nie je tak pochýb, že slovenská literatúra odvodzuje 

slovenský pôvod Beňovského od jeho narodenia vo Vrbovom a z faktu, že jeho predkovia na 

hornouhorskom území dlhodobo žili (hoci nikto nemôže rozhodne povedať či tieto rodiny boli 

poslovenčené).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
101 Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský. Vrbové: Mesto, 2016, str. 104-106, str. 98. Pre originál, viď 

Beniowski, M. A.,  Pamatné Přjhody Hraběte Beňowského..., str. III. „Já za to maje, že nassim Slovákům 

wděčné bude, když tohoto svého krajana a jeho neobyčejné přjpadnosti poznaji...“.  
102 Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský..., str. 104-106.  
103 Nižnánsky, J., Dobrodružstvá Mórica Beňovského, str. 259. Naproti tomu maďarskí autori vždy popisujú 

a robia alúzie na maďarskú krajinu ako takú.  
104 „Som August Móric Beňovský, uhorský zeman, narodený vo Vrbovom, osemadvadsaťročný, generál Barskej 

konfederácie.“ Nižnánsky, J., Dobrodružstvá Mórica Beňovského, str. 190. Na túto nezrovnalosť medzi 

príslušnosťou ku krajine a národu upozorňuje aj Sieroszewski, A., Maurycy Beniowski..., str. 130.  
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5. Móric Beňovský v súčasnej spoločnosti 

Móric Beňovský napísal svoje Pamäte v duchu svojej doby. Mohli by sme sa dokonca 

povedať, že to, akú autolegendu v nich vytvoril, ako sa hnal za úspechom, uznaním a snažil sa 

vykresliť sám seba ako úspešného muža, je produktom 18. storočia. Tak alebo tak, vplyv 

a senzácia, ktorú nimi kedysi vyvolal, pretrvala v istej miere dodnes. Móric Beňovský a jeho 

životné peripetie však nie sú obyvateľom strednej Európy známe len z jeho Pamätí či ich 

literárnych spracovaní. Aj v dnešnej dobe prebieha mnoho fundovaných výskumov 

objasňujúcich jeho život a dielo z nových uhlov. Navyše, v celom regióne bolo vytvorených 

mnoho iných ako literárnych spracovaní, ktoré tiež v istej podobe prinášajú jeho príbeh bližšie 

k obyčajným ľuďom.  

 

5.1 Odborná činnosť 

Že je to téma, do ktorej sa dá po faktografickej stránke stále niečo priniesť, dokazuje 

výskum jednotlivcov105 i množstvo konferencii, ktoré sa o známom cestovateľovi 

v posledných rokoch uskutočnili. Konferencia sa vo Vrbovom uskutočnila už v roku 1996. 

V tomto roku došlo tiež k vydaniu pamätnej mince a tiež poštovej známky s Beňovského 

portrétom. O desať rokov na to sa potom usporiadala ďalšia, medzinárodná konferencia 

s názvom Móric Beňovský: legenda a skutočnosť, z ktorej zborníka sme už niekoľkokrát na 

predchádzajúcich stranách citovali. Prední stredoeurópski bádatelia predniesli svoje príspevky 

rozširujúce najmä poznatky o Beňovského živote nad rámec udalostí popisovaných 

v Pamätiach s využitím zahraničných archívov, ale aj náboženské prvky v Pamätiach či 

architektonické zhodnotenie kúrie Beňovských. V tom istom roku sa uskutočnila podobná 

konferencia aj v Budapešti v Széchényi Országos Könyvtár (Széchényiho národnej knižnici) 

za účasti stredoeurópskych a amerických vedcov, ale aj veľvyslancov. Podobnú udalosť 

usporiadali aj o päť rokov skôr, nakoľko Magyar-Madagaszkári Társaság (Maďarsko-

madagaskarská spoločnosť) stále podľa svojich stránok uznáva za Beňovského rok narodenia 

aj rok 1741.106 Niektoré z odborných príspevkov sa týkali napríklad jeho prístupu k otroctvu 

alebo vyjasnenia právnych otázok v Pamätiach. Vrbovčania vo výročnom roku 2006 tiež 

usporiadali celé slávnosti k okrúhlym výročiam Beňovského života a smrti. Po Slovensku je 

                                           
105 Pre stručný historiografický prehľad, viď Beňovský, M. A., Pamäti a cesty, I. zväzok, str. 279-281. Čo sa týka 

najnovších prekladov,  na Slovensku k tomu došlo naposledy v roku 2006, najnovší reprint Jókaiovho diela je 

z roku 2010 a Poliaci sa posledného kompletného prekladu dočkali v roku 1995.   
106 Viď príspevky na internetovej stránke tejto spoločnosti: http://www.benyovszky.hu/ (12.7.2017). K dispozícii 

sú na nej aj články z konferencii.  

http://www.benyovszky.hu/
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rovnako rozmiestnených niekoľko pamätných tabúľ; slovenské, maďarské a poľské pamätné 

tabule a sochy boli dopravené aj na Madagaskar, kde mnoho cestovateľov hľadalo miesta 

spájané s Beňovským. Rovnako v týchto krajinách pôsobia spolky na ďalší výskum jeho 

života a upevňovanie stykov s Madagaskarom. Vo všeobecnom povedomí tiež žije 

v pomenovaní ulíc, námestí či lodí.107   

   

5.2 Súčasná kultúra 

V uplynulých desaťročiach bola televízia populárnym prostriedkom zábavy. 

Stredoeurópska televízna produkcia tiež nevynechala tému Beňovský a jeho životný príbeh 

niekoľkokrát spracovala. V roku 1975 bol odvysielaný trinásťdielny (neskôr len sedemdielny) 

seriál režiséra Igora Ciela s názvom Vivat Beňovský!, ktorý vznikol v slovensko-maďarskej 

koprodukcii. Scenár bol napísaný na motívy Beňovského Pamätí a tiež Nižnánskeho románu. 

V hlavnej úlohe s Jozefom Adamovičom, sa v ňom objavili slovenskí, českí aj maďarskí 

herci. Dnes sa toto stvárnenie berie skôr s rezervou. Maďari spracovali príbeh slávneho grófa 

ešte raz, a to v roku 1997 ako televízny film Benyovszky Móric és a malgások földje (Móric 

Beňovský a krajina Malgašov). Beňovského životné osudy boli natoľko zaujímavé, že sa mu 

dostalo v roku 1974 spracovania aj v nemecko-francúzsko-talianskej koprodukcii.108 

V neskorších rokoch sa potom točili na túto tému hlavne dokumentárne filmy.109  

V Maďarsku aj na Slovensku sa v posledných dvoch rokoch pripravoval muzikál 

o Beňovskom. Navyše, v roku 2008 hudobná skupina Ghymes predstavila v Szegede svoje 

tanečné predstavenie s názvom Benyovszky. Ani to ale nie je koniec. Týmto príbehom sa 

dostalo aj komiksového spracovania. Taktiež, keď Ján Uličiansky napísal pre deti knižku 

o slávnych cestovateľoch, samozrejme tam zaradil aj Mórica Beňovského. Táto kniha bola 

neskôr zanimovaná a sama autorka tejto práce si pamätá príbehy z nej ako večerníček.  

 

 

                                           
107 Zoznam je uverejnený v Bosák, Ľ. – Kýška, P., To je náš Beňovský..., str. 128-129.  
108 Jedná sa o televízny seriál v štyroch dieloch s názvom Die unfreiwiligen Reisen des Moritz August Benjowski 

(Nedobrovoľné cesty Mórica Augusta Beňovského) režiséra Helmuta Piggeho. 
109 Môžeme spomenúť napríklad Kráľ kráľov bol... z Vrbového (1996, réžia Ferdor Bartko) alebo Madagaskar – 

Po stopách Mórica Beňovského (2011, réžia Vlado Dudlák). Zväčša dokumentovali výpravy na Madagaskar. Na 

poľskej strane je to napríklad Odyseja Maurycego hr. Beniowskiego (2004, réžia Lech Kujawski).  
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6. Záver 

Cieľom tejto práce bolo v rámci strednej Európy bližšie predstaviť osobu cestovateľa, 

dobrodruha a vojaka grófa Mórica Beňovského, jeho Pamäte, ktoré zachytávajú ten 

najdobrodružnejší úsek jeho života, a konfrontovať ich s historickou skutočnosťou. Tiež sme 

sa venovali percepcii v memoároch vytvorenej postavy grófa a jeho podobám 

v stredoeurópskej literatúre. Učinili sme tak na základe rozboru niekoľkých vydaní jeho 

Pamätí, literárnych diel inšpirovaných jeho životným príbehom, a tiež sekundárnej literatúry.  

U prekladov toho istého diela do rôznych jazykov by sa dalo predpokladať, že sa budú 

čo do obsahu zhodovať. Opak je však pravdou. Ako sme mohli vidieť na niekoľkých v práci 

zmienených príkladoch, charakter prekladu závisí od doby vzniku prekladu, množstva 

materiálov k dispozícii a tiež postoja prekladateľa. O prekladoch staršieho dáta, často 

neúplných alebo upravovaných podľa potrieb, by sme mohli konštatovať, že boli tvorené za 

účelom pobavenia a rozšírenia zaujímavého, z veľkej časti pravdivého príbehu. Od konca 19. 

storočia je potom dôraz kladený najmä na kvalitu a dobre editované práce a tak je to dodnes.       

Osoba Beňovského je zaujímavá aj z toho dôvodu, že jeho bohaté životné osudy, 

talent a vlastnosti poskytli spisovateľom mnoho uhlov, z ktorých sa na neho dá pozerať. 

Každé jedno dielo, či je to už román, opera a či divadelná hra, predkladá svoju verziu 

Beňovského – napríklad Słowackeho Beniowski sa skutočnou osobou len veľmi letmo 

inšpiruje. Nedá sa generalizovať, že ten či onen národ si túto postavu prispôsobuje viac; 

každý si do príbehu alebo k postave pridal to, čo podporilo jeho tvorivý zámer. Slovenské 

a maďarské diela ale v zásade jeho príbeh verne prepisujú.   

V literatúre nie je neobvyklé, že reálna historická postava sa pre potreby románu 

mierne upraví; v grófovom prípade bol však literárny Beňovský čiastočne vytvorený už ním 

samotným. Grófove lživé vyhlásenia o jeho dátume narodenia a jeho konštantné 

prikrášľovanie skutočnosti nadhodili otázku hodnovernosti jeho celých memoárov. Už 

v pôvodných Pamätiach  je pomerne ťažké odlíšiť, kedy ide len o autorovu imagináciu 

a projekciu vysnívaného stavu. Doterajší výskum niektoré skutočnosti (ako napríklad trasu 

jeho plavby z Kamčatky) upravil, ale v zásade platí, že zveličovanie sa týkalo hlavne 

Beňovského role v rôznych akciách, obľúbenosti a cesty za úspechom. Legenda, ktoré sa 

okolo neho následne vytvorila, je tiež čiastočne dielom niektorých editorov Pamätí. V práci 

sme spomenuli niekoľko dôvodov, prečo k jej vytvoreniu možno došlo. Primárne to 

vychádzalo z Beňovského vnútorných pocitov a túžby získania istého kreditu. Nepochybne si 



40 

 

uvedomoval svoje kvality, len v mnohých prípadoch nemal šťastie, a keďže – ako sme mohli 

vidieť na mnohých miestach – odmietal prijať porážku, vytvoril pre seba alternatívny príbeh.    

Veľký priestor je venovaný debatám okolo Beňovského štátnej príslušnosti. Tejto 

otázke sa venujeme ako v rámci prekladov, tak aj v rámci literárnych spracovaní Pamätí. 

Najmä druhá spomenutá skupina je z tohto pohľadu zaujímavá, nakoľko tam autori, 

nezviazaní nutnosťou kanonicky sa pridržiavať originálu, mohli vložiť svoj názor. Tak sa toto 

pole stalo priestorom pre prezentovanie Beňovského ako Slováka, Maďara či Poliaka, a to 

najmä v období silnejúcich nacionalistických tendencii. Je nutné si však v tomto smere 

uvedomiť, že sám Beňovský sa pravdepodobne takto striktne nevymedzoval a aj vzhľadom 

k dobe a sociálnej vrstve, v ktorej žil, cítil príslušnosť len ku krajine či regiónu. Ak vezmeme 

do úvahy, aké mal väzby v rámci Uhorska a Poľska, mohli by sme ho dokonca označiť za 

jedného z prvých Stredoeurópanov.    

Význam Mórica Beňovského je ľahko dokumentovateľný na množstve knižných 

a iných spracovaní, ktoré o ňom dodnes existujú a stále sa neprestávajú tvoriť. Vo 

všeobecnom povedomí žije vďaka exotickosti tohto faktu hlavne ako kráľ Madagaskaru. 

V posledných rokoch však začína byť uznávaný aj ako zámorský objaviteľ, keďže sa do 

niektorých oblastí doplavil skôr ako slávny James Cook a zanechal o týchto územiach 

čiastočné správy vo svojich memoároch. Odhliadnuc od neprávd je to človek, ktorý aj 

v dnešnej dobe uchvacuje svojou odvahou a odhodlaním, a aj preto je snáď stále vďačnou 

témou. Navyše, skrze svoj angažmán vo viacerých krajinách sa môže stať prvkom 

podporujúcim medzikultúrnu výmenu a spoluprácu či už v rámci strednej Európy, alebo 

medzi jednotlivými krajinami a Madagaskarom, ako sa to už v istej miere deje.  

Gróf Beňovský bol osobnosťou, na ktorú existovali rôzne názory už za jeho života 

a zostalo to tak dodnes. Ambiguitu jeho osobnosti dobre vystihuje Leon Orlowski: „Ľahko 

mohol podliehať rôznych interpretáciám ten, kto bol súčasne človek, vojak, sprisahanec, 

politik, bezočivý dobrodruh, korzár, Don Juan i milovaný manžel, inteligentný organizátor 

i chvastúň, štedrý veľký pán a často bezmála žobrák, nadovšetko však človek nezlomnej vôle, 

obdarovaný veľkou odvahou i fantáziou, stvorený rozkazovať, vzbudzujúci bezhraničnú 

nenávisť a takisto oddanosť.“110 Nebol bežným typom hrdinu, ale rozhodne bol dieťaťom 

svojej doby. Vyznenie jeho textov je toho len dôkazom. A boli to práve jeho memoáre plné 

                                           
110 Orlowski, L., Maurycy August Beniowski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961, str. 19. Citované v 

Beňovský, M. A., Pamäti a cesty. 1 zväzok, str. 5.   
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senzačných príbehov zo vzdialených krajín, ktoré mu zaručili vstup do verejného povedomia 

v Európe. Niekde viac oslavovaný ako vojak, inde ako kráľ Madagaskaru či zámorský 

objaviteľ, gróf Móric Beňovský bol, a stále je fascinujúcou osobnosťou, a tak vlastne naplnil 

– hoci až po vlastnej smrti – svoju túžbu po uznaní a úspechu.      
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