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 Viera Benková (1939) vstúpila do literatúry v druhej polovici minulého storočia. Už 
svojím knižným debutom, básnickou zbierkou Májový ošiaľ (1966) vzbudila pozornosť 
čitateľskej a odbornej obce a naznačila, že literatúra vojvodinských Slovákov dostáva výraznú 
autorskú osobnosť. Táto zbierka poznačená básnickým senzualizmom priniesla do poézie 
vojvodinských Slovákov dovtedy takmer neznámy ženský princíp zbavený akejkoľvek 
pejoratívnej konotácie. Odvtedy básnickú tvorbu Viery Benkovej charakterizuje neustále 
hľadanie nových a nových ciest a básnických výrazov. Avšak napriek všetkým 
transformáciám básnického prejavu u Viery Benkovej môžeme identifikovať v podstate dve 
základné typologické konštanty. Jednou je uvedený senzualizmus, ktorým akoby nadväzovala 
na básnický prejav Jána Labátha, príznačný predovšetkým pre jej prvé básnické zbierky 
Májový ošiaľ (1964), Variácie, 1969, ale i Obrady, 1971, Izoldin prsteň, 1978, po srbsky Dan 
medju ružama, 1979, Obelisk, 1982, Ružový jas, 1986, Komorný večer, 1989). Tou druhou 
konštantou je postupný prienik reflexívnosti do jej veršov a čoraz častejší výskyt 
archetypálnych a mýtických situácií, a ich postupné začleňovanie do kontextu reálií Petrovca, 
Vojvodiny, resp. Dolnej zeme, čím sa autorka čoraz viac približuje k tzv. bohušovskej poetike. 
Vrcholnými prejavmi tohto typologického básnického prejavu Viery Benkovej sú básnické 
zbierky Koráb istoty (1975), Heroica slovaca (1997) a Žltá krajina, čierne drozdy (2004). 
 Najnovšia tvorba Viery Benkovej, publikovaná v Novom Živote v roku 2012, resp. jej 
najnovšia zbierka básní, pokračujú v niektorých základných typologických intenciách 
doterajšej autorkinej tvorby. Avšak v žiadnom prípade nemožno hovoriť o  tvorivej 
zotrvačnosti, či opakujúcom sa stereotype. Tak, ako vo väčšine svojich doterajších zbierok, 
autorka nám opäť prináša plnohodnotnú poéziu, ktorá je na jednej strane verná sebe a tradícii, 
z ktorej korení, a na strane druhej je dostatočne tvorivá, objavná a inovačná, aby sme ju mohli 
považovať za autorkin ďalší významný prínos do kontextu slovenskej poézie – či už tej 
dolnozemskej, alebo slovenskej poézie vôbec. 
 Ak by sme názov zbierky Ex libris morušových listov vnímali ako vstupný kód do 
autorkinej poetiky, tak by nám tento kód mohol sugerovať minimálne dve ideové východiská. 
Prvá časť názvu ex libris (z knihy), jednoznačne sugeruje prístup intelektuálny, opierajúci sa 
o vedomosti, o prístup, ktorý počíta s jasným kulturologickým a civilizačným zázemím. 
Pokračovanie názvu morušových listov je zdanlivo v opozitnom postavení voči 
predchádzajúcej časti, nakoľko poukazuje na princíp prírodný. Avšak moruša a morušové listy 
u Viery Benkovej (tento motív sa u nej vyskytuje viackrát, rovnako ako aj v poézii niektorých 
iných dolnozemských autorov) nadobúdajú aj jeden iný rozmer, rozmer symbolu  rodiska a 
zašlej doby, čo sa do Benkovej veršov neraz prediera vo forme melancholických spomienok a 
predstáv. Spojením týchto dvoch navonok opozitných východiskových pozícií autorka akoby 
sa snažila o artikuláciu vlastnej životnej filozofie, ale i filozofie dolnozemského človeka s 
priam panteistickým podtextom, ktorý vyplýva z autorkinho hlbokého vzťahu k zemi 
a prírode, resp. k rodisku. V načrtnutých intenciách pokračujú básne publikované v Novom 
živote v roku 2012, ktoré zároveň tvoria podstatnú časť zbierky pomenovanej, ako sme už 
poznamenali, Ex libris morušových listov. Princíp intelektuálny a princíp prírodný  v diele 
Viery Benkovej sú dva póly jedného celku. Motívy prírodné, tak často prítomné v jej poézii sú 
v zbierke Exlibris morušových listov  zdrojom etických, emocionálnych a estetických hodnôt 
a etickosť, emocionalita a estetickosť vo veršoch Viery Benkovej splývajú tým 
najprirodzenejším spôsobom. Báseň Nočné etudy je krásnym príkladom tohto tvrdenia.  



 Treba  však povedať, že autorka pri koncipovaní básnickej zbierky a prerode 
časopisecky publikovaných cyklov do jednotnej zbierky,  pristupovala mimoriadne  
svedomite, kriticky a poctivo, s nadhľadom a inštinktom zrelého autora. Všetky zmeny, ktoré 
sa objavujú v zbierke, boli totiž bez výnimky vykonané v prospech skvalitnenia a zvýšenia 
celkovej umeleckej úrovne Benkovej básnického diela. Do básnickej zbierky autorka konečne 
zaradila štyri cykly: Metamorfózy, Čajové meditácia, Ex libris morušových listov a Herbár 
zeme. Hoci každý z týchto cyklov tvorí osobitný typologický celok, navzájom vytvárajú 
jednotný obraz intímneho sveta lyrického subjektu a neopakovateľného ovzdušia v ktorom 
existuje a ktoré ho v značnej miere determinuje. Úvodný cyklus Metamorfózy sú akýmsi 
intímnym denníkom lyrickej hrdinky, v ktorom sa ako sklíčka vitráže vedľa seba trblietajú 
subjektívne pocity lásky, nostalgie, melanchólie vystužené detailmi poukazujúcimi na početné 
reálie z každodenného života, kultúry, umenia vytvárajúc tak lyrickú kroniku jednej 
existencie, existencie prchavej, neuchopiteľnej - existencie možnej iba vo forme neustálej 
metamorfózy. Zbierka pokračuje cyklom Čajová meditácia, teda relatívne jasným odkazom na 
známy Kung-fu čcha čajový rituál, ktorý v duchu učenia taoizmu, podľa ktorého je cesta 
dôležitejšia ako cieľ, z jednoduchého úkonu prípravy čajového nápoja vytvoril slávnostný 
meditatívny obrad plný strojenosti, abstrakcie, symbolizmu a formálnosti. A práve táto 
slávnostná obradnosť je model, ktorý nám autorka ponúka na vnímanie životných reálií, ktoré 
nás obklopujú aj keď s ďalekým východom ani s taoizmom navonok nemajú nič spoločného. 
Ba i v takých situáciách, keď tú životnú scenériu vytvárajú morušový strom, hlinený dom 
a vahadlová studňa. Cyklus Ex libris morušových listov predstavuje akýsi monológ lyrickej 
hrdinky konajúci sa uprostred prírodnej scenérie, ktorá ho vlastne odzrkadľuje, dotvára 
a upresňuje. Hoci scenéria jednoznačne sugeruje dolnozemské prostredie, aj v týchto básňach 
akoby bolo cítiť formálny a ideový vplyv ďalekého východu a odkazov majstrov zenovej 
poézie. Do záverečného cyklu Herbár zeme autorka zaradila básne, ktoré, zdá sa, pôvodne 
neboli písané ako cyklus, charakterizuje ich menší stupeň formálnej  koherentnosti, ale sa 
namiesto toho do popredia voľnejšie dostávajú autorkine osobné pocity a skúsenosti. Je to 
vlastne autorkin lyrický diár, z ktorého sa dozvedáme dôvernosti z  minulosti a prítomnosti jej 
poetického sveta. 
 Básnická zbierka Ex libris morušových listov nám ponúka poéziu hodnú prvej dámy 
poézie vojvodinských Slovákov. Poéziu, ktorá nesie autentickú pečať a kolorit kultúry z ktorej 
sa rodí, ale zároveň prekračuje rámec malej komunity dolnozemských Slovákov a prihovára 
sa nám univerzálnym jazykom. Jazykom ľudským, zrozumiteľným ďaleko za obzorom 
Panónskej nížiny.    
 
 
 


