Móric Beňovský
kráľ Madagaskaru!
Vymaľuj si príbeh kráľa

Na západnom Slovensku je mestečko Vrbové, kde 20. septembra 1746
zazvučal hlások malého chlapca. Matúš Móric Michal František Serafín
Augustín Beňovský, ako chlapčeka nazvali, bol utešeným dieťatkom.
A ako to už v rozprávkach býva, k jeho kolíske boli prizvané i sudičky.
„Móric Beňovský, vkladám Ti do vienka múdrosť, odvahu a krásu,
no i vzdor. Tvoj život bude plný stretnutí, dobrodružstva a lásky.“
„Narodil si sa ako šľachtic, ale obyčajným šľachticom neostaneš. Tvoj
osud nebude jednoduchý, ale čaká Ťa kráľovská koruna, ktorá ozdobí
celý Tvoj rod.“
„Musíš svoj život viesť zbožne a pokorne, nezapájať sa do bitiek ani
roztržiek a cesta ku kráľovskej korune bude jednoduchá.“
„Ak tak neučiníš, získaš vytúženú korunu, ale cesta k nej bude plná
prekážok!“
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Móric rástol a podľa vzoru svojho otca vstúpil do vojska. Nevedel,
že práve tento skutok určí jeho ťažký osud. Zapájal sa do bojov,
ktoré vďaka svojej odvahe dokázal prekonať.
Na svojich cestách prešiel celé územie dnešného Slovenska a dostal
sa aj na územie Spišského starostovstva. Tu ochorel a liečil sa v dome
mäsiara Hönscha zo Spišskej Soboty. Vyzeralo to s ním veľmi zle,
ale láska mu pomohla nabrať síl. V chorobe sa oňho starala mäsiarova
dcéra Zuzana, ktorá sa stala jeho manželkou.
Keď vyzdravel, spojil sa s rebelmi a začal verbovať vojsko
proti poľskému kráľovi. Možno práve táto koruna mala byť Móricovi
súdená.
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Osud sa mu vypomstil a pri jednom z verbovaní ho chytil kapitán hradu
Ľubovňa Elsterman a hodil ho do väzenia, ktoré sa nachádzalo
v hradnej veži.
Móric mal veľa času na premýšľanie. Prisnilo sa mu, že musí
pokračovať vo svojom úsilí a na konci jeho utrpenia ho bude čakať
vytúžená kráľovská koruna.
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Osud je prelietavý, a práve keď už začal rozmýšľať, ako sa dostane
z väzenia, na pomoc mu prišla jeho milovaná Zuzka. Podplatila hradné
stráže sudom toho najlepšieho tokajského vína a utiekla s Móricom
za hranice vtedajšieho Uhorska.
Neutiekli však ďaleko. Jeho rebelantská minulosť ho opäť raz dobehla
a opäť sa dostal do zajatia.
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Tentokrát ho zajali ruskí vojaci a na nariadenie ruskej cárovnej
Kataríny II. Veľkej bol odsúdený do vyhnanstva. Pohodlnú väzenskú celu
na hrade Ľubovňa musel vymeniť za mrazivé prostredie Kamčatky.
Do svojho vyhnanstva musel prekonať cestu dlhú 6600 km.
Móricova odvaha nenechala na seba dlho čakať. Spojil sa s viacerými
väzňami, ktorí neboli spokojní s vládou krutej cárovnej a dobili mesto
Boľšereck. Tu sa zmocnili lode sv. Peter a Pavol, svoj odchod však museli
odložiť do času, kým sa roztopia ľady.
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Po úteku z Kamčatky na lodi sv. Peter a Pavol zamieril Móric najprv
k japonským brehom. Ázijské krajiny mu učarovali a dostal sa až
do Kantonu v Číne. Ako prvý z Európy prebrázdil vody severného
Pacifiku a prišiel do Macaa. Odtiaľ jeho cesty smerovali cez Indický
oceán na ostrov Maurícius, ktorý bol vtedy francúzskou kolóniou.
Tu Móric počul tajuplné príbehy o ostrove Madagaskar.
Po dvoch dňoch plavby pod plnými plachtami, vstúpil na madagaskarskú
pláž neďaleko pevnosti Fort Dauphin. Už vtedy vedel, že toto miesto mu
je súdené.
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Jeho cesta neskončila. Pokračoval ďalej do Paríža.
Osud sa obrátil, a Móric, ktorý bol v nemilosti, získal súhlas francúzskeho
kráľa Ľudovíta XV. na vojensko-obchodnú výpravu na Madagaskar.
Móric cítil, že jeho osud sa pomaly napĺňa a kráľovská koruna je na dosah.
Podarilo sa mu zjednotiť miestnych kmeňových náčelníkov a tí ho vyhlásili
za svojho kráľa.
Po roku 1776 sa vrátil do Paríža a o dva roky neskôr mu Mária Terézia
udelila milosť a titul grófa. Všetko zlé sa na dobré obrátilo a Móric získal
po čom celý život túžil.
A čo s ním bolo ďalej? Život Mórica Beňovského bol ešte plný
dobrodružstiev, prekážok i smútku. Ale o tom už rozpráva iný príbeh.
Sudičky pretrhli jeho niť osudu 23. mája 1786.
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Móric Beňovský – veľký cestovateľ
Móric Beňovský na svojich cestách nielen preplával takmer celý svet, ale bol
tiež výskumníkom. Stretol množstvo zvierat, ktoré boli vtedajšiemu svetu
neznáme.
Čo myslíš, s ktorým z týchto zvierat sa nikdy nestretol?
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Množstvo zvierat objavil ako prvý. Všetky zvieratá si zaznamenával do
svojich denníkov, podrobne ich popísal a zakreslil. Móric Beňovský patril
k tzv. polyhistorom, ktorí boli veľmi vzdelaní.
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Predstav si, že si Móric Beňovský.
Nakresli vlastné zvieratá, ktoré si stretol/stretla na svojich cestách
a popíš ich.
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Ilustrácie: Jozef Balužinský, OZ Móric Beňovský žije
Text: Františka Marcinová, Jakub Ondrej
Tlač: Tlačiareň Pavlovský
viac informácii na www.hradlubovna.sk
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Móric Beňovský na svojich cestách precestoval takmer celý svet.
Ak vieš, na mape vyznač miesta, ktoré navštívil .

