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Charakteristika jednou vetou: 
Slovenský prozaik, esejista, uznávaný predstaviteľ moderného slovenského románu, 
veľký románový rozprávač - všetky diela situoval do krajiny svojho detstva, kde sa 
prelína slovenské a maďarské etnikum. 
 
Životopisné údaje: 
Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch, dedinke medzi Hontianskymi Nemcami a 
Šahami, na južnom Slovensku. Detstvo prežil v Dudinciach a Šahách, kde aj 
maturoval. Prostredie, v ktorom Ballek vyrástol, sa neskôr výrazne prejavilo v jeho 
literárnej tvorbe. Po absolvovaní strednej školy vyštudoval slovenčinu, dejepis a 
výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Krátko pôsobil ako 
učiteľ v Habovke na Orave, potom ako redaktor v rozhlase, od roku 1972 bol 
redaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Pôsobil tiež na Ministerstve 
kultúry, v súčasnosti žije v Bratislave a v Prahe, kde je veľvyslancom Slovenskej 
republiky v Českej republike. Všetky Ballekove prózy – už z prvého obdobia 
obsahovali silné etické posolstvo. Literárni kritici ho považovali za tradičnejšie 
orientovaného vzdialeného spolupútnika slovenskej lyrizovanej prózy. Dnes je 
zaraďovaný medzi najvýraznejších predstaviteľov moderného slovenského románu. 
Všetky jeho diela sú presiaknuté myšlienkami tolerancie a etnickej znášanlivosti. 
Ballekova tvorba mala mimoriadny ohlas doma i vo svete, jeho romány sú preložené 
do viacerých svetových jazykov. 
 
Diela: 
Do literatúry vstúpil Ballek v čase, keď sa mladá slovenská tvorba usilovala o 
filozofickú podporu literárnych príbehov. Jeho debutom bola novela Útek na zelenú 
lúku (1967), rozvíjal v nej mravný konflikt mladého človeka, ktorý spontánne reaguje 
na krivdu a nepochopenie zo strany dospelých vzburou - ignorovaním. Konflikt 
človeka so spoločnosťou, plnou často nepochopiteľne zbyrokratizovaných a 
neprirodzených spoločenských väzieb sa ešte prehlbuje v Ballekovej druhej knihe - 
novele Púť červená ako ľalia (1969). Je príbehom muža (starec Diamant) na sklonku 
života, ktorý chce spoznať príčiny dávnejšej rodinnej tragédie. Za toto poznanie však 
musí zaplatiť únavným putovaním, ktoré ho vedie k sebazničeniu. Medzi prvé 
Ballekove prózy patrí ešte novela Biely vrabec. Je opäť príbehom frustrovaného 
mladého hrdinu, ktorý sa napriek dobrému materiálnemu zabezpečeniu nevie 
vyrovnať s neúprimnými spoločenskými konvenciami. Vrcholné Ballekove romány sú 
ukotvené v krajine jeho detstva a mladosti, v spoločenskom prostredí malého mesta 
blízko maďarských hraníc, ktoré je charakteristické viacnárodným zložením 
obyvateľov. Južná pošta – je kniha siedmich kratších, voľne na seba nadväzujúcich 
autobiograficky ladených próz. Vrcholným dielom Ladislava Balleka je román 
Pomocník (Kniha o Palánku). Autor sa v ňom pokúsil o historicko – spoločenskú 
fresku povojnového života v Palánku (fiktívny názov Šiah). Pomocníka v 
dramatizovanej podobe uvádzali viaceré slovenské divadlá, vznikla podľa neho 
televízna inscenácia i celovečerný hraný film. Agáty – v knihe s podtitulom Druhá 
kniha o Palánku ešte viac rozšíril obraz tohto prostredia. V tomto diele Ballek 
experimentoval s formou románu –v knihe sú časti vo forme listov, denníkových 
záznamov i spomienok. Neskôr Ballek napísal ešte ďalšie romány Lesné divadlo (z 
vojenského prostredia na štátnych hraniciach, autor v ňom nastolil morálne otázky 
zodpovednosti a mužskej cti), Čudný spáč (spoločensko-kritická analýza 
normalizačného obdobia na Slovensku s akcentom na generačné vzťahy medzi 
otcami a synmi). Návratom do Palánku je román Trinásty mesiac (traja bratia sa 
stretnú v rodnom meste a rekapitulujú svoj život). Ladislav Ballek je tiež autorom 



esejí Letiace roky (1998) a Zlatý stôl (2000), v ktorých prevažujú autobiografické 
spomienky autora na detstvo, mladosť a rodinu. 
 
Podrobnejšie o dielach: 
Južná pošta - obsahom tejto štylisticky výnimočne prepracovanej knihy je dôkladná 
analýza okolností, ktoré sprevádzali citový a intelektuálny rast hlavného hrdinu, 
malého chlapca Jána Jurkoviča. Práve on je ich zjednocujúcim prvkom. Ide o 
Ballekovo dielo s výraznými autobiografickými črtami. Vo vnímaní, poznávaní a 
konaní chlapca sa odrážajú zložité odtiene vývinu osobnosti v patriarchálnom 
spoločenstve, ale tiež spoločenská a historická situácia v malomestskom prostredí 
slovenského juhu. Osobitá atmosféra mestečka, bohatá na dejinné zvraty a 
svojrázne pre detskú vnímavosť nezabudnuteľné postavy pomáhajú podporiť 
autorovu myšlienku o detstve ako určujúcom období v živote človeka. 
 
Pomocník - Ballek v tomto diele dokázal, že je vynikajúcim rozprávačom, ktorý 
ovláda umenie charakterizovať osobité ľudské typy a presne zachytiť prostredie. 
Používal pritom detailnú drobnokresbu spoločenského a politického života tých čias. 
Príbeh sa odvíja na pozadí podrobne vykreslenej postavy mäsiara Riečana, bývalého 
partizána, ktorý prišiel s rodinou do Palánku za zásluhy arizovať mäsiarstvo. V 
novom prostredí chce naplniť svoj vysnívaný ideál pokojného života a statočnej 
práce. Nedokáže však presadiť svoje názory, žije s pocitom viny, a napokon v 
konfrontácii s „pomocníkom“ – mužom prefíkaným, bez morálnych zábran - 
Lančaričom a bezcharakternou Riečankou príde o majetok aj o rodinu. Sám sa vracia 
na stredné Slovensko, Lančarič končí vo väzení. 
 
Agáty - Je to román veľkých epizód, bez hlavného hrdinu (dominujúcou postavou je 
lekárnik Filadelfi). Kompozične je dielo postavené na voľne nadväzujúcich príbehoch 
viacerých postáv, ktoré prostredie reprezentujú, odhaľujú typickosť ich zmýšľania a 
záujmov. Aj Agáty sa, rovnako ako Pomocník, odohrávajú v Palánku a sú časovo 
lokalizované do obdobia po skončení druhej svetovej vojny, keď „na župnom dome, 
storočnom symbole každej tunajšej moci a starom sídle niekdajšej juhoslovenskej 
stolice, zaviali československé zástavy“. Toto presné časové určenie však autorovi 
nebráni ponárať sa hlboko do minulosti tohto multietnického mesta, v oveľa väčšej 
miere ako v Pomocníkovi v ňom objavovať všetky čarovné, zmysly dráždiace vône 
južnej krajiny, aj príbehy ľudí, ktorí svojimi osudmi presahujú konkrétnu dobu, žijú s 
„vedomím minulosti, prítomnosti aj budúcnosti“, ako zdôrazňuje autor v záverečnom 
príbehu Palánk – listy kormoránom. 
 
Úryvky: 
Južná pošta – úryvok 
 
Berlínsky valčík priletel v noci. 
Ráno ho objavili na streche letnej kuchyne. Žiaril oproti modrému májovému nebu 
ako medený čajník. Bol to urastený holub, dobre trénovaný ako poštár. 
Obaja bratia pozorovali vtáka spod striešky studne. Stála uprostred veľkého dvora 
mestského dvojdomu. Dvor bol vysypaný bielym pieskom a v modrom jase tichého 
južného rána sa nádherne ligotal. Rozvoniavala káva, vinič, olej v súkolí studne a 
čerstvá voda. V stromoradí ulice sa ozývali hrdličky. 
Chlapci mali vážne tváre, výrazné svetlé hlavičky a biele matrózky, mladší mal päť, 
starší sedem rokov, a keďže ich otec neobľuboval hypokoristiká, oslovovali ich: Ján a 
Pavol. 
Ján bol mladší, choval holuby, o ktorých vedel práve len toľko, aby ho zaujímali 
najväčšmi zo všetkého, a Pavol zasa najradšej obchodoval. Žili v tomto južnom 
meste prvý rok, prechodne v dome po akomsi Jakabovi, čo sa hneď po vojne odobral 
za hranice... 



 
Agáty – úryvok 
 
Noci v Palánku na konci leta. Sady v noci. Akoby zo sna hovorili žlté ťažké hrušky na 
konci nejako nepokojného sadu. Padali lietavice, mihali sa modrastou oblohou plnou 
hviezd. Žlté, modré, biele, červené a zlaté ohníky neskorých augustových a 
septembrových nocí, neskorých hodín. Noci. Schlo, žltlo, opadávalo lístie, až bolo 
zrazu v sadoch viac vzduchu a včaššie svitalo, a predsa to nebola pravda, aj krvi 
bolo už ťažšie, akoby hustla a hustla. Akoby sa začali strácať veci a akoby bolo zle aj 
smutno medzi sebou. Aj anjelom na nebi. Aj z anjelských hláv odlietali vlasy. A tíchli 
vtáky a bolo počuť dávne rušné dni a staré vlaky. Aj starenky schli. Ešte väčšmi im 
beleli vlasy. Prichádzala jeseň. A za stolom na verande, za ktorým sedávali ľudia do 
otupenia, akoby sa vznášali staré ľudské záhady o pôvode života a smrti. Ľudia 
sedeli na stoličkách a pili čiernu kávu. Vťahovali do nosa jej vôňu a hovorili. Že aj tá 
káva zaváňa ako na odchode, ako zaváňala v tie dni, keď tu žili blízki, ktorí si pred 
každou cestou vypili s nimi šáločku kávy. A potom zjedli kúsok chleba a druhý si vzali 
pre šťastie na cestu, vraj čo ak stretnú na bludných cestách hladnejšieho, ako sú oni. 
Dožičili si pred odchodom trocha pokoja, kávy, chleba a prostých slov, lebo ich cesta 
bola vždy veľká práca. 
 
Zlatý stôl – úryvok 
 
Ak vstúpi dnes spisovateľ do politiky, vstúpi ta s vedomím, že kultúru, literatúru, 
hlavný a určujúci prejav každej z našich kultúr, už nikdy nesmie riadiť politika. Keď sa 
táto zásada znova povoláva do našej spoločenskej praxe, spisovateľ musí byť 
nablízku. Inak sa všetko môže oddialiť, alebo začať znova. Kultúru naozaj nesmie 
riadiť politika, tá sa však musí riadiť kultúrou, lebo bez nej nikdy nebude vedieť, čo 
bude zajtra. 
 
Myšlienky: 
 
„Agáty sú ďalšou knižkou o Palánku, voľným pokračovaním Pomocníka aj Južnej 
pošty. To isté mesto, všetky zväčša už známe postavy, len si vymenili úlohy – hlavní 
aktéri z predchádzajúcich kníh sú tu vedľajší, vedľajší zasa hlavní. Deje sa tu 
odvíjajú zhruba od konca minulého storočia až do rokov šesťdesiatych. V súvislosti s 
touto výmenou hrdinov hovorievam o určitej epickej spravodlivosti – tá nepozná 
bezvýznamného človeka a zanedbateľný ľudský osud.“ (Ladislav Ballek) 
 
„Umelec musí realitu dotvárať i pretvárať v záujme kompozičnej a ideovej ucelenosti 
diela. Príkladom toho môže byť román Ladislava Balleka Pomocník. Román má 
svojich výrazných predstaviteľov, sú to najmä postavy Volenta Lančariča, Evy 
Riečanovej a Štefana Riečana. Možno povedať, že podobné postavy sa po vojne vo 
veľkom počte vyskytovali v juhoslovenských mestečkách, ktorých prototypom i 
umeleckým obrazom je Palánk (Šahy), ale v konečnom dôsledku všetky sú 
výsledkom autorovej predstavy. Ballek odpozorované typy zo života vedel dotvoriť a 
dať im špecifickú funkciu v románovom „svete“. (Tibor Žilka) 
 
„Rozprávač musí mať ľudí rád, lebo inak o nich nič poriadne a zaujímavé nepovie. 
Písanie je tiež láskou k životu, očarením existenciou, hlbokým zážitkom z obyčajných 
vecí, úctou k ľudskej slobode, ľudským dejinám, úctou k veľkým i malým živočíchom, 
k prírode – ale obzvlášť k ľudskému duchu.“ (Ladislav Ballek) 
 
„ Je to skvostná, autobiograficky úprimná a mysliteľsky podnetná knižka zrelej 
spisovateľskej osobnosti, ktorá svojím doterajším literárnym dielom a v našom 



období aj verejným účinkovaním zaujíma vyhranené miesto v kultúrnom živote 
Slovenska.“ (prof. Zdenko Kasáč ku knihe esejí Zlatý stôl) 
 
„Každá postava noviel, poviedok, románov Ladislava Balleka má svoje meno a svoje 
miesto. V tvorbe tohto, dnes už klasika, sa na jednej strane knihy stretne filozofická 
úvaha s pivným humorom, nepodstatný detail zo života postavy s jej hlavnými rysmi, 
cudzinec so slovenským domorodcom. Na mnohých miestach pripomínajú jeho diela 
karneval. S množstvom postavičiek v tanci, ale aj tých, ktoré sa len prizerajú...“ (z 
textu relácie Autor na dnes). 


