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V predloženej diplomovej práci sa V. Erdélyiová pokúsila o pomerne známy, 

hoci výskumne a literárnou kritikou nie natoľko frekventovaný pohľad na prózy 

jedného z kľúčových autorov slovenskej literatúry poslednej tretiny 20. storočia  

–  Ladislava Balleka. V období, keď analyzované prozaické knihy (Južná pošta, 

Pomocník, Agáty) vychádzali, dobový estetický kánon bol oficiálne iný, 

ideologizovaný, ale viacerí autori, vrátane Balleka išli svojou cestou. 

Diplomantka si je toho vedomá a na troch Ballekových prozaických knihách, 

ktoré sa aj žánrovo (až na klasický román Pomocník) pokúšali o isté 

prekonávanie literárneho rozprávania, na pôdoryse interpretácie problému 

identity (rodinnej, historickej, kultúrnej, jazykovej, národnej a i.) odhaľuje 

signifikantné vrstvy v štruktúre uvedených próz. Analýzou utvárania identity 

jednotlivých postáv multikultúrneho, multijazykového, multietnického 

prostredia mesta na slovensko-maďarských hraniciach, demonštrovaného najmä 

na jednotlivých postavách, diplomantka dospieva k záveru, že táto „zmes“

identít tohto zvláštne farebného južanského mesta tvorí vlastne stredoeurópsku 

identitu. Tento diplomatkin záver akoby trochu zrýchlený je možno vo 

všeobecnosti akceptovateľný, akurát, že by si žiadal pojmové spresnenie 

a zaradenie do kontextu historického aj aktuálneho. Stredoeurópska identita je 

isto aj multikultúrna aj multietnická atď., a je asi opakom partikulárnych 

národných nacionalizmov, ale poldruhastránkový „Závěr“ diplomovej práce 

predstavuje pomerne malé možnosti na syntézu práce, t.j. dôraz na onen výstup 

– stredoeurópsku identitu, aj na širší kontext, ktorý by si zaslúžil pozornosť 

prinajmenšom z hľadiska vývoja Ballekových esteticko-ideových postupov. 

Niečo z týchto možností diplomantka naznačuje pri analýze jednotlivých 

segmentov osobnej identity postáv, resp. odkazom na Agáty ako na „de facto 
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román o meste“, ako pôvodný, kvalitatívne nový pokus o hodnotenie 

významného segmentu prózy Ladislava Balleka, ktorý aj po viac ako tridsiatich 

rokoch dokumentuje jej estetickú aj ideovú aktuálnosť. Navrhujem diplomovú 

prácu V. Erdélyiovej pre solídnu interpretačnú úroveň, narábanie so 

sekundárnou literatúrou a originalitu jej postupov kvalifikovať stupňom

výborný. 
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