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DEMÝTIZÁCIA MÝTU TISÍCROČNEJ VČELY 
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k si do internetového vyhľadávača zadáte heslo Tisícročná včela, prvá v poradí bude 

stránka 1. slovenskej filmovej databázy s opisom filmu Tisícročná včela. Podobne aj 

nasledujúce odkazy sa budú týkať spomínaného filmu, až potom príde na rad čosi o jeho lite-

rárnej predlohe. 

Hoci je zrejmé, že filmová podoba diela zasiahla omnoho širšie masy a pozornosť vzbu-

dzuje dodnes (svedčia o tom pozitívne ohlasy v internetových fórach), isté je, že aj knižná 

predloha nemálo rozčerila hladinu. Odhliadnuc od faktu, že film mal premiéru 5. 10. 1983, 

teda len štyri roky po vydaní románu (Slovenský spisovateľ, 1979), takmer okamžite získala 

hneď dve ocenenia: v roku 1979 Cenu Zväzu slovenských spisovateľov za prózu (udelená 

v r. 1980) a v roku 1981 Štátnu cenu Klementa Gottwalda s čestným titulom Laureát štátnej 

ceny Klementa Gottwalda za román (udelená k 1. máju 1981). 

Myslíme, že všetky spomenuté fakty spolu v súčasnosti vytvárajú okolo diela Petra Jaroša 

Tisícročná včela istý mýtus, resp. mýty. 

Po vydaní románu Slovenské pohľady uverejnili cyklus niekoľkých článkov pod názvom 

Tisícročná včela v diskusii. Tento dialóg bol však viac-menej umelo vyvolaný a ku skutočnej 

diskusii vlastne nikdy nedošlo, ako sa vyjadril Pavol Števček: 

„Jednoznačnosť a takmer všeobecná súhlasnosť hodnotenia románu sa ťažko stane tou najvhodnejšou či 

najproduktívnejšou zámienkou na diskusiu o ňom. Tobôž ak má byť – a tak sa to javí – diskusiou bez zá-

važnejších polemických stretnutí; bez korenia na tematicky vymedzenej voľnej tribúne kritikov a literár-

nych vedcov. A najmä ak má byť, v ďalšom a v dôsledkoch, len sériou subjektívne ladených interpretač-

ných monológov, bez iskrenia v konfrontácii metód, koncepcií alebo postupov.“ (Števček, 1980). 

A práve túto diskusiu, v ktorej každý zo zúčastnených vyslovil svoj názor, ktorý sa vlastne 

zhodoval s tými ostatnými, pokladáme za mýtus vytvorený okolo Tisícročnej včely. Hoci sa 

kritici pozerali na román z rôznych hľadísk (Ludvík Patera – Nové možnosti socialistickej 

epiky, Tibor Žilka – Rodinný román s rustikálnou tematikou, Daniel Okáli – Román o láske a 

práci...), ich záverečné hodnotenia boli v podstate zhodné: „Slabší, väčšmi vysvetľujúco ilu-

strujúci je v častiach, kde sa jeho evokácia rodinnej ságy dotýka konkrétnej histórie. V kaž-

dom prípade však ide o mocný román...“ (Sulík, 1980). „Zaiste sú v románe i esteticky hluché 

miesta... avšak každé hodnotné umelecké dielo, i Tisícročná včela...“ (Okáli, 1980). 

A 
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Asi najväčším spomedzi všetkých mýtov Tisícročnej včely je mýtus magického realizmu. 

Načrtol ho Vincent Šabík: „... fantastický, snový alebo magická element, ktorý Jaroš uplatňuje 

pod vplyvom veľkej postavy súčasnej kolumbijskej literatúry Gabriela Garcíu Márqueza...“ 

(Šabík, 1980). K tomuto názoru sa priklonil aj Ludvík Patera (1980): „Tieto odbočenia [bizar-

né autorské odbočenia, pozn. M. I.] podstatne prispievajú k tomu, čo na čitateľa pôsobí ako 

nevšednosť a pútavosť „príbehu“. Šabík oprávnene spomína v súvislosti s týmto „magickým 

elementom“ románu kolumbijského tvorcu tzv. magického realizmu G. G. Márqueza.“ 

Pozrime sa teda na to, čo je to ten magický realizmus a či je možné, aby sa táto metóda 

tvorby využívala aj v slovenskom prostredí. 

„Tzv. magický realizmus nemá svoj manifest, čiže nemá presne formulovaný teoretický 

základ“ (Dresslerová, 1990, s. 32), aj preto vznikajú nejednoznačnosti i nejasnosti v reflekto-

vaní tohto, ako aj ďalších jemu podobných pojmov (nová vecnosť, fantastická literatúra, „zá-

zračné reálno“, ...). 

Prvý raz sa o tzv. zázračnej realite „zmieňuje Alejo Carpentier a to v úvode k svojmu ro-

mánu Kráľovstvo z tohto sveta (1949). V roku 1966 vydal knihu esejí Tápanie a rozdiely, kde 

v eseji O americkom zázračnom reálne danú problematiku rozširuje, pričom opäť vychádza 

z pôvodného textu prológu“ (Dresslerová, 1990, s. 31). 

Čo je teda ono zázračné a ako podľa Carpentiera vzniká? „... nefalšované zázračno sa začína vtedy, keď 

sa zrodí z nečakanej premeny skutočnosti (zázraku), z výnimočného objavu skutočnosti, z nezvyčajného 

alebo jednoducho priaznivého osvietenia dovtedy nepostrehnutých bohatstiev skutočnosti, z rozšírenia 

stupňov a kategórií skutočnosti, vnímaných s nezvyčajnou intenzitou, a to vďaka krajnému vypätiu ducha, 

ktoré dosahuje hraničné položenie.“ (Carpentier, 1984, s. 7). 

Ak porovnáme román Tisícročná včela s dielom Sto rokov samoty, nájdeme isté spoločné 

či podobné prvky. 

Z hľadiska genológie ide v oboch prípadoch o historický generačný román. 

V Sto rokoch samoty nachádzame príbeh rodiny Buendíovcov v čase 6 generácií, stojíme 

pri zrode mestečka Macondo, sledujeme jeho vývoj, príbehy a lúčime sa s ním jeho zánikom 

a oslobodením, ktoré je vlastne naplnením kliatby posledného Aureliana Buendíu. V tomto 

diele sledujeme pohyb po špirále - situácie a chyby sa opakujú, rovnako ako dejiny, a postavy. 

Stretávame sa tu s onou zakliatosťou a neschopnosťou posunu zachádzajúcej až do absurdity. 

Jarošova Tisícročná včela je však v tomto európskejšia a napriek mytologickosti či magickosti 

vieme odpozorovať pohyb po priamke - ak aj postava spraví chybu alebo dokonca osudový 

omyl, vždy kráča vpred a celý príbeh a román je progresívny. 
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Oba romány rozvíjajú príbehy na pozadí skutočných historických udalostí - u Márqueza je 

to povstanie roľníkov, banánová horúčka a vojna konzervatívcov proti liberálom a u Jaroša 

zasa I. svetová vojna, sťahovanie sa za prácou do Ameriky. No opäť uchopenie tejto látky 

a jej premietnutie do témy je u oboch autorov odlišné. V Sto rokov samoty sú tieto, pre Ko-

lumbiu také dôležité, udalosti nepodstatné, na ich základe sa totiž venuje iným, preňho však 

omnoho dôležitejším udalostiam a činnostiam ako oprava domu, lumpačky alebo výroba zla-

tých rybičiek (kvôli ktorej plukovník Aureliano nechá povstanie...) alebo šitie rubáša. V Tisíc-

ročnej včele je reálna udalosť (vypuknutie I. sv. vojny) nosná a všetko je jej podriadené, fabu-

la a jej výstavba predovšetkým. Mohli by sme tiež povedať, že v oboch románoch sa riešia aj 

svetonázorové, ba až politologické otázky. U Márqueza je to konflikt liberáli - konzervatívci 

tiahnúci sa celým textom, avšak napriek tomu nie je rozhodujúci v kontexte a u Jaroša otázka 

budovania socializmu, ktorá sa však v určitých bodoch dostáva do popredia tak priamo (myš-

lienky a vnútorný boj a premena Sama Pichandu). 

Paralelné prvky nájdeme vo vykreslení charakterov a postáv, v situáciách, vo vzťahoch, re-

akciách a dokonca aj v atmosfére... 

Môžeme začať napríklad postavou José Arcadia Buendíu a jeho alteregom Martinom Pi-

chandom v Tisícročnej včele. Tak ako José Arcasidio sedí roky vo svojej pracovni obklopený 

alchýmiou, vynálezmi a uskutočňuje svoje pokusy, tak sedí Martin Pichanda celé hodiny nad 

mapami a cestuje po svete, žije vo vlastnom svete, dokonca osídli Slovákmi aj neznámy 

ostrov. 

„Martin Pichanda sa skláňal nad svojou geografiou, vzdychal nad rozčítaným cestopisom a nadchýnal sa 

mapami. Zastal prstom v prístave Madang, nasadol do belostnej plachetnice a s posádkou sa vydal k Ad-

miralitným ostrovom, na ostrov Manus. ... oboplávali Indiu, Madagaskar, Afriku, cez Gibraltársku úžinu 

vplávali do Stredozemného mora a cez Bospor a Dardanely do mora Čierneho. A to už akoby boli doma. 

Namacali jemným nosom plachetnice ústie Dunaja... odbočili do Váhu... a zakotvili v Hybiach na námes-

tí. ... veľkú radosť zapili u Gerscha... ‚Aha, u Gerscha!‘ zamrmlal Martin Pichanda a očividne sa strhol. 

Zasliepňal vysilenými očami, tuho si ich pretrel, odtisol od seba knižky a mapy a zrazu si uvedomil, ako 

sa zvečerilo.“ (Jaroš, 1984, s. 30). 

„José Arcadio Buendía sa dal zlákať jednoduchosťou návodov, ako zdvojnásobiť zlato, a niekoľko týž-

dňov dobiedzal do Úrsuly, aby mu dovolila vykopať jej koloniálne mince a rozmnožiť ich toľko ráz, koľ-

ko ráz možno rozdeliť ortuť. Úrsula ako vždy nakoniec ustúpila pred skalopevnou svojhlavosťou manže-

la, a tak José Arcadio Buendía vhodil do nádobky tridsať dublónov, roztavil ich s medenými pilinami, 

s auripigmentom, sírou a olovom, a potom to všetko varil na prudkom ohni v kotlíku s ricínovým olejom, 
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kým nevznikol hustý lepkavý sirup, ktorý sa podobal skôr obyčajnému karamelu než ušľachtilému kovu.“ 

(Márquez, 1999, s. 9). 

Alebo postava cigána Melguídesa, ktorý cestuje po svete, pozná najnovšie objavy, udalosti 

a ľudí, je až zázračnou postavou, rovnako ako postava drotára, ktorá jedného dňa navštívi 

mlyn a rozpráva Samovi a jeho žene Márii tie najneuveriteľnejšie príbehy zo sveta a keď odí-

de, nechá im na stole hrnce naplnené červeným vínom. 

„Vidím, že mi neveríte,“ povedal drotár. „Ja ani nechcem, aby ste mi verili, hoci nekla-

mem. Zažil som veci, ktorým málokto uverí, nuž sa ani vám nečudujem. Keby ste videli ženu, 

ktorá porodila tridsaťpäť detí, a najmenší chlapec bol ako hruška, tiež by ste sa čudovali...“ 

(Jaroš, 1984, s. 323). 

Ďalším príkladom by mohol byť prípad Aureliana II. a Ľaváka, ktorí akoby chceli zjesť ce-

lý svet... Ľavák od nešťastnej lásky a Aureliáno, pretože nevie ako inak zaplniť svoj život. 

S Arueliánom II. súvisiace lumpačky a estetická kategória karnevalizácie, ktorú tam nachá-

dzame, rovnako ako v dedinských zábavách v Tisícročnej včele, ako aj na Silvestra či dokon-

ca prekvapujúco aj na kare Martina Pichandu, kde ľudia až plačú od smiechu a šmýkajú sa na 

dvore. 

„Všetkých premohla zvedavosť. Natlačili sa do klzkého pitvora, kĺzali sa jeden po druhom, padali, vstá-

vali a opäť padali a vstávali. Vrava silnela, výskot sa menil na smiech a ten čoskoro burácal, až roztískal 

steny domu. Keď sa neskôr povyťahovali pred dom na biely sneh, smiech zosilnel. Jeden na druhého uka-

zovali prstom. Ich nedeľné šaty boli samá hlinená škvrna.“ (Jaroš, 1984, s. 252). 

Iným spoločným prvkom by mohlo byť ateistické postavenie hlavných postáv, také netra-

dičné na katolícku Kolumbiu a kresťanské Slovensko - tento fakt je viditeľný najmä na posta-

vách plukovníka Aureliana a Sama Pichandu. Taktiež tu nie je žiaden heroizmus – plukovník 

Aureliano odchádza z rozhodujúcej revolúcie a po rokoch snahy sa radšej venuje výrobe zla-

tých rybičiek a Samo Pichanda sa zase vyjadrí, že oveľa radšej by bol, aby jeho synovia boli 

zbehovia a zradcovia, ale žili, ako hrdinovia, ale mŕtvi. 

Veľmi podobný je tiež vzťah Fernandy a Petry Cotesovej - kedy milenka Petra sa po smrti 

svojho milenca stará o jeho manželku – až do smrti jej posiela košíky s jedlom. Rovnako ako 

Kristína v Tisícročnej včele zostane jediným človekom, ktorý sa stará o ženu svojho milenca 

Jula Mitroňa Matildu a dochová ju, keď ju všetci ostatní opustia. 

Zaujímavá je aj prítomnosť zvierat, ktorá nie je len funkčná, ale aj symbolická. 

V Sto rokov samoty sú to okrem dobytku a škorpiónov aj červené mravce, ktoré zjedia po-

sledného Buendíu a jašterice, ktoré sú až mýtické v zmysle výstrahy, kedy Úrsula verí, že 
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v prípade incestu sa jej nenarodia deti, ale jašterice. A v Tisícročnej včele sú to okrem dobytka 

a psov samozrejme včely, ktoré plnia symbolickú funkciu. 

Napriek všetkým spomenutým spoločným rysom oboch diel pokladáme interpretácie Tisíc-

ročnej včely na pozadí magického realizmu za skresľujúce. 
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