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Zbierka je novým básnickým rukopisom známej slovenskej poetky zo Srbskej republiky, 

prvej dámy tamojšej poézie. Prináša jednak formálne oživenie poézie autorky a svieži akcent 

do celej poetickej produkcie spisovateľov Vojvodiny, jednak aj nové obsahové pointy, svojou 

zhustenosťou, európskou syntetickosťou. Hutnosťou a rigoróznosťou táto básnická forma 

vyžaduje silné estetické napätie medzi základnými dimenziami, ktoré definujú existenciu vo 

svete a človeka v ňom, čím sa vytvára trojuholník známy z orientálneho chápania 

súvzťažností medzi prírodou, teda svetom, človekom a ich vzájomnej prepojenosti, čo 

vyžaduje opravdivé umelecké majstrovstvo. Forma ovplyvňuje obsah veršov, pričom, 

samozrejme, spoznávame v nej významy nášho sveta funkčne a zmysluplne poznačené víziou 

orientálnej poézie. Autorka preto venuje zbierku maestrovi LI PO. 

 Svet tejto poézie je rozmanitý a prestúpený humanitou. Prostý prístup požadovaný hutnou 

formou je tak otvorený ku všetkým typom čitateľov, literárna komunikácia nie je ničím 

obštrukcionovaná, rozochvieva každého. Nachádzame v tomto svete, ak čítame celú knihu na 

jeden dúšok, žiarivý svet široký, univerzálny, lebo je v ňom príroda a jej cykly, ale aj 

konkrétny svet petrovský – najmä pre tých, ktorý vedia, že potok „zavlažujúci“ verše a city 

rovnako autora ako aj čitateľa, preteká touto mohutnou slovenskou osadou na Dolnej zemi. 

A tí, ktorí Petrovec nepoznajú, ale poznajú dielo maliarky  Zuzky Medveďovej, evokujú si 

v mysli a zároveň pred očami práve jej krajinky či už „zvečňujúce“ polia so stromami 

a obilím, či už urbánne zábery, evokujúce mestečko.  A pre všetkých (rovnako domácich ako 

aj ostatných) sú tieto verše rozochveným hľadaním rovnováhy, duševného a telesného 

súzvuku s vesmírom cyklicky usporiadaným (ja, my, príroda – vesmír). 

 Poetka Viera Benková si po celú svoju tvorivú životnú púť takmer vzorovo „odslúžila“ svoju 

povinnosť k slovenskosti. Vyslovila oddanosť svojmu materinskému jazyku, svojej kultúre 

i k dolnozemským hodnotám. Jej heroické i morušovo hodvábne zastavenia, ako i osobné 

ošiale sa pretavili do známych zbierok. Nostalgické a naratívne, ba aj inštruktívne prozaické 

práce dokresľujú obrazy dolnozemského života nielen metaforicky ale aj emocionálne pútavo. 

Prvky tejto fresky objavujeme aj v tejto zbierke, ktorá pôsobí doslova ako „fresco“, na čerstvo 

načrtnuté záznamy rozpoloženia duše, paprskov vyslaných z okolitého sveta do „oka“ a do 

„slova“ poetky. Mysliteľské prvky obsiahnuté v známej poéme o Alexandrovi sa teraz ako 

kvapky drobných ale žiarivých kameňov objavujú zasadené do veršov zbierky haiku. Ako 

keď infračervené svetlo hreje, hoci ho naším pohľadom hneď nezazrieme.  

Je v tejto delikátnej zbierke nevysloviteľné čaro citov a pocitov jednotlivca, kontrétne 

autorky, ale sú to city, ktoré ovládajú ktoréhokoľvek človeka. Toto diskrétne prepletanie 

osobného so spoločným, všeobecným, spoločenským dáva pevnú kostru, na ktorej sa 

nenápadne chvie vedomie, ba až presvedčenie autora (autorky), že žije uprostred sveta, ako to 

napokon vyslovila inou rečou v prózach, že žije uprostred poézie, ako to formuluje vo svojich 

predchádzajúcich zbierkach a žije aj v línii toho najosobnejšieho a najvlastnejšieho osudu, 

ktorý sa v duchu pravidiel prírody a života vinie smerom k nadobúdaniu skúseností 

a vyvažovaniu pekných i ťažkých chvíľ. 

 Kompozícia zbierky vnucuje myšlienku životných a prírodných zastavení, ktoré poznáme 

z celosvetovej kultúrnej pamäti a literárnych spracovaní. V línii orientálneho myslenia 

autorka pridala aj časť na motívy haiku a na motívy zenové. Tu necháva nakonci zaznieť 

práve tú objektívnejšiu (ak možno utvoriť logický komparatív?!) perspektívu svojich hľadaní 

ako jednoliatosť ducha pulzujúceho v ľuďoch.  



 V zbierke je cítiť veľmi jemnú prevahu ženského princípu, hoci sú v jej zbierke  zastúpené 

oba póly – i mužský a ženský. Príklon k ženskej optike je prirodzený, autorka svoju ženskosť 

asumuje, no nezveličuje, nedemonštruje, neburcuje, všetko je tak, ako to život prináša.  

Kultúrna pracovníčka, editorka,  novinárka a publicistka, prozaička, poetka, autorka mnohých 

publikácií, zbierok a zväzkov próz sa v tejto zbierke prihovára jednak sebe, ale aj širokému 

spektru účastníkov kultúrneho a literárneho dialógu pozývajúc k radostnej chvíli stotožnenia 

pri lektúre jednej z úspešných, vzácnych a teraz už rozšírených foriem básnictva.  
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