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Besedilo analizira poezijo Vide Mokrin - Pauer v kontekstu literature t. i. postmodernisti~ne gene-
racije v slovenski knji`evnosti. Njena poezija nadaljuje modernisti~no poezijo in njeno eksperimenti-
ranje z jezikom, vendar je zanjo v vsaj enaki meri zna~ilna eroti~nost in tudi eksistencialisti~na
izpovednost. V poznej{ih zbirkah pesnica poglobi jezikovno eksperimentiranje in odpre poezijo
druga~nemu, osebnemu in hkrati sve`emu do`ivljanju sveta v naj{ir{em pomenu besede. Tovrstno
razumevanje sveta, navdahnjeno s kvantno teorijo, pa – paradoksalno – postaja najpomembnej{e
oziroma osrednje v njenem literarnem svetu brez sredi{~a. Ergo, ekstaza je Ekstaza.

postmodernisti~na generacija, erotika, simbioza poezije za odrasle in otroke, dehierarhizacija,
preseganje nihilizma

The poetry of Vida Mokrin - Pauer is analysed in the context of the postmodernist generation in
Slovene literature. Her poetry continues modernist poetry and experimentation with language, but also
expresses erotic and existential themes. In her later work, the poet experiments even more with
language, at the same time opening her poetry to a different, personal, fresh experience of the world in
the widest sense of the word. Such an understanding of the world, inspired by quantum theory, is
becoming – paradoxically – the most important or central aspect in her literary world without a centre.
Ergo, ecstasy is Ecstasy.

postmodernist generation, eroticism, symbiosis of poetry for children and adults, dehierarchisation,
transcending nihilism

Letnica 1980, ki ozna~uje za~etek obdob-
ja, ki mu je posve~en leto{nji simpozij, je
smiselna. Predvsem zato, ker nadaljuje pri-
bli`no tam, kje se je kon~alo obdobje, obrav-
navano na simpoziju leta 1986.1 Toda kaj
sploh pomeni ta letnica? Tega leta je umrl
Tito, ta dogodek pa je posodil naslov enemu
izmed izborov mlade slovenske proze v
angle{~ini. Vpra{anje je, ali lahko razumemo
letnico 1980 kot letnico preloma, reza ali vsaj
kot simbolno identifikacijsko to~ko. Leta
1980 bi lahko (iz povsem biolo{kih) razlogov
nastopila nova literarna generacija knji`ev-
nikov, rojenih leta 1960 in pozneje. Toda prva

knjiga, ki opazneje napoveduje nastop nove
generacije, je iz{la {ele leta 1982. To je Pesni-
{ki almanah mladih.2

Pri njegovi izdaji sta sodelovali dve
zalo`bi, kar pri~a o takratnem stanju sloven-
skega zalo`ni{tva in posledi~no o porazdelitvi
finan~nih bremen, predvsem pa lahko izid
Almanaha razumemo kot poskus zapolniti
praznino, do katere je pri{lo zaradi nerednega
izdajanja prvencev v zbirki Pota mladih pri
zalo`bi Mladinska knjiga. Almanah naj bi
torej zdru`il v sebi ve~ prvencev in tako
zmanj{al zamudo pri njihovem izdajanju.
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1 Sodobni slovenski jezik, knji`evnost in kultura: mednarodni simpozij, v Ljubljani od 1. do 3. julija 1986.
2 Pesni{ki almanah mladih. Zalo`ba Mladinska knjiga in Zalo`ba Obzorja, 1982.



Vsebuje zbirke enajstih pesnic in pesnikov,
rojenih ve~inoma v petdesetih letih 20. stol.
To je paradoksalno: Almanah je napovedal
novo literarno generacijo, ki pa je niso pred-
stavljali prete`no knji`evniki, rojeni v 60. le-
tih, ampak se je ve~ina njegovih avtorjev
rodila v 50. letih (kar pomeni, da ne gre za
projekt generacije 60., ampak predvsem za
izhod v sili).

Mnogi izmed avtorjev v Almanahu so
pozneje kot pesniki umolknili (kar nekoliko
izreka tudi vrednostno sodbo o njem), le redki
pa so ustvarili opazen in pomemben opus:
Brane Mozeti~ se je uveljavil kot avtor gejev-
ske lirike, Andrej Rozman Roza kot izjemno
vsestranski ustvarjalec za odrasle in otroke,
Ale{ Debeljak pa je v tem zborniku verjetno
emblemati~na figura. Bil je (ob Barbari Ha-
nu{) edini avtor v zborniku, rojen v 60. letih
20. stol., predvsem pa je s svojo prete`no
hermeti~no liriko nadaljeval tisto pesni{ko
poetiko, ki jo je v najvi{ji legi razvil Niko
Grafenauer.3 Zato se je tako kot mnogi
pesniki njegove generacije pozneje sre~al z
izzivom, kako se odmakniti od slovenskega
modernizma in njegove literarne samozadost-
nosti.

Na prvi pogled so imeli predstavniki
mlade slovenske proze la`je delo. V prozi
dveh velikih pisateljev takratne srednje gene-
racije, pri Pavletu Zidarju in predvsem pri
Lojzetu Kova~i~u, so lahko brali in videli,
kako lahko proza obstaja navkljub hegeljan-
sko intonirani tezi o koncu knji`evnosti, ki se
je v slovenski knji`evnosti manifestirala pred-
vsem v pesni{kih zbirkah Francija Zagori~ni-
ka. Tako se je proza generacije, ki bo neko-
liko pozneje obveljala za postmodernisti~no,
naslonila tudi na osebno izku{njo. To dejstvo
nas opozarja, da tudi tako imenovana post-
modernisti~na generacija ni (bila niti na svo-
jih za~etkih) nekaj homogenega, nasprotno,

vsi pripadniki tako imenovane postmoder-
nisti~ne generacije niso bili postmodernisti.

In ~e si privo{~im {e skok v sodobnost:
~eprav je v minulih letih generacija, rojena v
70. letih in pozneje, `e pokopala postmoder-
nizem, pa je vsako leto v posmeh tovrstnemu
medgeneracijskemu `venkljanju za kresnika
nominiran vsaj en roman, ki lahko obvelja za
postmodernisti~nega.4

Generacija, ki je nastopila v zgodnjih 80.
letih 20. stol., torej ni bila niti generacijsko
niti literarnosmerno enotna; postmoderni-
sti~na je postala {ele aposteriorno sredi in
proti koncu 80. let, ko so se v javnosti raz-
mahnile debate o postmodernizmu in ko so
iz{le nekatere `e paradigmatske knjige.5 Toda
tako kot so razli~ni odgovori na vpra{anje, kaj
je postmodernizem, so tudi razli~ni odgovori
na vpra{anje, kateri so reprezentativni avtorji
slovenskega postmodernizma. Za postmoder-
nisti~nega avtorja je obveljal tudi Milan Jesih,
vsaj po letu 1989, po objavi Sonetov. To po-
meni, da letnica 1980 ni prelomna ne genera-
cijsko in ne literarnozgodovinsko. Genera-
cija, rojena v 60. letih, je vstopila v slovenski
literarni prostor pozneje, reprezentativna
postmodernisti~na besedila pa prav tako
izidejo po tej letnici.

Prelom oziroma premena se je zgodil(a)
pozneje, nikakor pa ni potekal(a) enako hitro
in enakosmerno pri vseh avtorjih. Seveda so
morali avtorji, ki so nastopili v 80. letih, in
tudi `e oblikovani avtorji vzpostaviti razdaljo
oziroma celo prese~i visoki modernizem na
primer Grafenauerjevih [tukatur in mno`ice
zbirk Toma`a [alamuna.

Nastop nove literarne generacije v 80.
letih sovpada s pojavom new agea, pa tudi z
emancipatori~nimi projekti do takrat margi-
naliziranih socialnih skupin. V osemdesetih
letih je razpadalo kar nekaj velikih zgodb,
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3 Predvsem z zbirko [tukature (1975).
4 Letos velja to za roman Opazovalec Evalda Flisarja.
5 Tak{ne so verjetno pripovedne zbirke Andreja Blatnika [opki za Adama venijo (1983) in predvsem

Biografije brezimenih (1989), Igorja Brato`a Pozlata pozabe (1988) in Aleksa [u{uli}a Kdo mori bajke in
druge zgodbe (1989).



oziroma kot je to formuliral Tine Hribar v
knjigi Resnica o resnici, ki ni bila samo
refleksija, ampak tudi konceptualni alibi:
resnica o resnici je ta, da ni resnice o resnici
in zato z resnico ne razpolaga nih~e (Hribar
1981: 165).6 Literatura se je lahko po izku{nji
z modernisti~nim ni~em, praznino lista in po
konceptualizaciji spoznavnega relativizma
vrnila k sebi, k zgodbi ali k zgodbi o zgodbi.
Zato ne presene~a, da hkrati pi{ejo avtorji, ki
zajemajo iz osebne izku{nje, pri tem pa
uporabljajo tudi nekatere modernisti~ne po-
stopke, in avtorji, ki posku{ajo ustvarjati pa-
pirnate labirinte, pri tem pa se najverjetneje
opirajo tudi na osebne izku{nje.

Pesnica Vida Mokrin - Pauer je v tako
raz~lenjen literarni svet vstopila leta 1988 z
zbirko z naslovom Mik in s podnaslovom
Poezija med zgodbo in sliko. V zbirki je
objavljena tudi pesem z enakim naslovom,
kot je podnaslov zbirke, vsebuje pa naslednji
sklepni verz: »odteka neizgovorljiva ljubezni
pesem v vnovi~no nabreklost zgodbe« (Mo-
krin - Pauer 1988: 63). Ta verz vsebuje med
drugim naslednje zna~ilnosti pesni~ine poe-
zije: priljubljen retori~ni prijem (inverzijo),
visoko vrednotenje ljubezni, prepletenost `iv-
ljenja in ustvarjanja ter eroti~no konotacijo.
Tak verz `e vzpostavlja razliko do moderni-
sti~ne poetike, ki je conditio sine qua non
pesni~inega pre`ivetja.

V zbirki, v kateri je kar nekaj moderni-
sti~nih pesmi, sta tudi na pogled dve zelo
razli~ni pesmi. Prva je Na sredi prigodna
(Mokrin - Pauer 1988: 29), druga pa prva
pesem iz Triptiha o prahu, znoju in soli
(Mokrin - Pauer 1988: 55). Prvo pesem lahko
beremo kot eroti~no, drugo kot tesnobno
podobo eksistencialne stiske. Na sebi prigod-
na ni edina pesem, zaradi katere je pesnica
obveljala za eroti~no pesnico; tak{na je v
prvencu tudi pesem Polje (Mokrin - Pauer

1988: 11) in {e katera. Na{tete pesmi in
njihova poznej{a predstavitev pesnice v anto-
logijah (Novak Popov 2007: 267, Zupan
Sosi~ 2008: 98) predstavljajo Vido Mokrin -
Pauer kot eroti~no pesnico. Tak{na oznaka je
omogo~ila prepoznavnost njene poezije in
razlo~evalno potezo.

Pesnica ni pristajala na stereotipno
podobo eroti~ne poezije. O tem pri~a `e na-
slov Na sredi prigodna oziroma izbira bese-
di{~a, ki napoveduje, da erotika Vide Mokrin
- Pauer ni preprosta, enozna~na, ampak
pesnica `e od svojih za~etkov zdru`uje oboje:
prezenco osebne izku{nje, ubesedeno z
enkratno govorico, ki z mnogimi besednimi
in pomenskimi re{itvami izziva bralca in
problematizira njegovo linearno recepcijo.
Bralec njene poezije se tako sprehaja po
Moebiusovem traku izpovedi, pri~evanj in
metafori~nih, tudi nadrealisti~nih podob.
Toda to je samo en pol pesni~ine poezije, ki
se napoveduje v njenem pesni{kem prvencu.
Drugi se razkriva v `e omenjenem Triptihu.
Pesem se sicer za~ne z verzom »Utrujena od
pregibanja svetlih in mra~nih danosti«
(Mokrin - Pauer 1988: 55), tako da lahko
bralec domneva, da gre za {e eno pesem z
lirskim subjektom v prvi osebi ednine in si
takoj zastavi vpra{anje o razmerju med njim
in avtorico, toda pesem se iz ubeseditve
osebne stiske razvije v podobo sveta, kozmo-
sa, poslednjih skrivnosti.

V okroglem hecu vicev, smrti, umetnosti in
ka~astih ra~unov smo nemo~ni in bebljavi z
molkom nepoznanega v `e malenkostno raz-
{irjeni ogradi. (Mokrin - Pauer 1988: 55.)

Poezija Vide Mokrin - Pauer v zbirki Mik
tako ni le pri~evanje o intimni izku{nji,
ampak o planetarni. Razmerje med tema po-
loma se je v njenem opusu spreminjalo. V
naslednji zbirki Pasti v slasti (1992a)
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6 Hribar svojo misel zapi{e kot konstativ, seveda pa je bila njegova misel v 80. letih uporabna kot
performativ. Njena poznej{a relativizacija oziroma vrnitev k esencializmu in pisanju resnice z veliko
za~etnico verjetno pomeni, da nekateri udele`enci demokrati~nih procesov niso ve~ potrebovali perfor-
mativnega u~inka Hribarjeve ugotovitve, konstativen u~inek pa so v imenu svoje Resnice preprosto
potla~ili.



prevladujejo eroti~ne pesmi, ki utrdijo
pesni~in sloves eroti~ne pesnice. Toda njena
erotika ni neprotislovna. Sega od `elje po
simbiozi do vljubezenvzetja (Mokrin - Pauer
1992a: 7) in vzporednice pisanju oziroma
ustvarjanju, pomembno mesto pa dobi tudi
ljubezen do h~erke. Tako se pesni~ina poezija
tematsko in motivno sicer {iri, vendar na{tete
teme pogosto obstajajo kot amalgam, na
primer: »Ona v spanju joka, kadar si je ne
osre~im v pesmih« (Mokrin - Pauer 1992a:
21). Toda naj je ta erotika {e tako slastna,
strastna, do`iveta, je v njeni bli`ini tudi njena
negacija, drugi, smrt, nekaj drugega, kar
pesnica izra`a tudi s paradoksi. @e v naslednji
zbirki z naslovom Narcisa v vodi (1992b) se
podoba erotike problematizira, celo
profanira: V VSAKI MOJI REALNOSTI SI

REALIST IN NI^ VE^. / Verjetno si zato tak
pani~no-priden lipicanec v priprti ogradi, /
[…] (Mokrin - Pauer 1992b: 38), koordinate
erotike pa se pogosteje pokrijejo s
koordinatami vsakdanjega `ivljenja. [e
opaznej{i premik v eksistencialisti~no
poezijo pomeni zbirka Krili v kletki (1997).
Pesnica sicer {e vedno pogosto uporablja
pomanj{evalnice in manj znane besede, toda
to le deloma ubla`i ubesedeno eksistencialno
stisko:

Ker sem privezana na to, da se redko maram,
sem {e sebi neobvezna. Na pretek imam mo-
tivov lastnih motenj in odpora proti zvestobi
ljubimcu in poeziji. Ko masiram oba klopa.

(Mokrin - Pauer 1997: 55.)

V poeziji Vide Mokrin - Pauer pride s to
zbirko do svojevrstnega brisanja in razkroja
vrednot, zna~ilnih za prej{nje zbirke. ^e je v
zgodnjih zbirkah vzpostavljala (jezikovno)
eroti~no razmerje do erotike kot sredi{~a
svojega pesni{kega univerzuma s pomo~jo
enotne govorice, v omenjeni zbirki govorico
nekoliko umiri in vzpostavi kriti~no razmerje
do erotike (in tudi pisanja). Pesnica, ki je do

takrat veljala za eroti~no pesnico, z omenjeno
zbirko prese`e to reducirano podobo. Morda
je to razlog, da je Krili v kletki njena najod-
mevnej{a zbirka. Zbirka je bila nominirana za
Veronikino nagrado; pozitivno jo je ocenil
Peter Kol{ek, vodilni literarni kritik takratne
srednje generacije.7

Zakaj pesnica ni udobno nadaljevala za-
stavljene poti? Zakaj ni z nadaljnjimi zbirka-
mi varno igrala na karte `enske erotike ali
`enske deziluzije? Kaj jo je gnalo, da je leta
2002 objavila zbirko Lesketanje k-res-ni~-
kam? Mo`na razlaga je, da je pesnica z zbirko
Krili v kletki dosegla neki rob, onkraj kate-
rega je bilo nemogo~e nadaljevati, ne da bi
zapadla v ponavljanje in posledi~no v mono-
tonijo. Toda ta sprememba se ni zgodila ~ez
no~. Nekoliko jo napoveduje zbirka Ma~ke so
modre (2000) z zna~ilnim podnaslovom za
najstnike od 9 do tam okoli 120 let. Z zna~il-
nim zato, ker bo pesnica v naslednjih zbirkah
{e ve~krat brisala in zabrisala mejo med
poezijo za otroke in poezijo za odrasle.

V zbirki Ma~ke so modre prevladujejo
pesmi za otroke, igrive in s poudarjeno zvo-
~no razse`nostjo. Toda v zbirki so tudi pesmi,
ki prestopajo horizont pri~akovanja.8 Zna~il-
na tovrstna pesem:

LE ^E SLEDI[ SEBI,
pride{ tudi k meni,
ki nisem slu~ajno s tabo.

(Mokrin - Pauer 2000: 39.)

Ta pesem, napisana v formi haikuja, ube-
seduje in povzema v zgo{~eni obliki pesni-
~ino poezijo iz zgodnjih zbirk, odnos med
mo{kim in `ensko, lahko pa tudi {ir{e, med
drugim in prvoosebnim lirskim subjektom
kot alter egom vsakega izmed nas, toda lapi-
darna trivrsti~nica v sklepnem verzu vsebuje
zanikan prislov slu~ajno. Pesnica tako zari{e
tisto dolo~enost in hkrati razprtost `ivljenja
(in posledi~no vsega), kar je zna~ilno za nje-
no poznej{o poezijo.
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7 Delo, 12. 6. 1997.
8 Mimogrede: mar ni morda eden izmed atributov poezije prav to zmerom vnovi~no vstajenje feniksa

presene~enja iz pepela ustaljenosti?



Treba je navesti {e eno pesem iz omenjene
zbirke. Pesem bi lahko razumeli kot manifest,
kot zgo{~en opis pesni~ine poezije, ki spo-
minja na magmo pomenov tako v zgodnjih
zbirkah, predvsem s pomo~jo podobnozvo~nic,
kot tudi v poznej{ih zbirkah, ko razvije novo
pesemsko strategijo, ki postane tudi ustrezen
medij druga~nega razumevanja sveta in sebe
v njem.

V SLOVENSKEM JEZIKU

se brez meja `ivost
razra{~a kot `iva meja.

(Mokrin - Pauer 2000: 11.)

Manifestna, avtopoetska izjava bi se gla-
sila V MOJI POEZIJI …, toda pesnica je vedela,
kaj po~ne. ^e bi prvi verz zapisala kot
manifestno izjavo, bi svoji poeziji postavila
rob. Slovenski jezik je {ir{i prostor oz. pojem,
a se tudi ob tako zastavljeni {irini poezije
zastavi vpra{anje meje: do kod se razra{~a
`ivost? Kateri so zunanji robovi `ivosti (kot
bistva vsega, kar je `ivo)? Katere so meje
jezika?

Zato ne presene~a, da pesnica v naslednji
zbirki Lesketanje k-res-ni~-kam (2002) pogo-
sto razstavlja besede na zloge, tak{no
zlogovanje pa omogo~a posameznim delom
besed, da pomensko {e razlo~neje za`ivijo.
Meja jezika tako ni meja pomenov, ampak se
na tej to~ki odpre nov pomenski horizont,
med posameznimi deli besed pa lahko prihaja
tudi do interakcij. @e naslov Lesketanje
k-res-ni~-kam ni enopomenski, za name~ek
pa pesnica v uvodni pesmi ^E TE @E ([E?)

ZANIMA, PA NAJ TI BO! (Mokrin - Pauer 2002:
7) zapi{e v naslovu zbirke ~lenjeno besedo z
velikimi tiskanimi ~rkami. Beseda tako ni le
~lenjena na vrednostno razli~na pomena (res,
ni~), ampak je zaradi izbrane tipografije
izvzeta iz konteksta pesmi. Beseda ustvarja
pomene po svoji ~lenjenosti in vizualni dru-
ga~nosti. Prostor pesmi se tako raz{iri, {e
zlasti ker tako ~lenjene besede ne moremo
brati kot obi~ajne besede, ampak jo najverjet-
neje zlogujemo. V zvenu zlogov sicer lahko
zasledimo pomen prvotne besede, hkrati pa

~lenjene besede segajo ~ez njegov rob kon-
vencionalne sporazumevalne funkcije.

V zbirki Lesketanje k-res-ni~-kam je sicer
{e vedno precej pesmi z (najverjetneje) avto-
biografskimi elementi, toda v njej so haikuji
in predvsem pesmi, s katerimi se pesnica
odmika od prej{nje alteregovske dispozicije
in v njih ubeseduje tudi humorne situacije in
razpolo`enja. Verjetno najbolj uspela tovrstna
pesem ima naslov Z NEZNANIM BOSANCEM

NA BUSU DO NOVE GORICE IZ LJUBLJANE. @e
naslov (z za pesnico tako zna~ilno inverzijo)
pove dosti o pesmi, za ponazoritev naj
navedem sklep pesmi:

Sr~no pa upam,
da mu je {e
tisto no~ dala
kaka ko{~ena,
debeloko`a,
`ilasta,
uravnove{eno
mrzla baba.
In ga gotove
skrivnostne smrti
s samov`igom
obvarovala.
Saj bi ga bilo hudo {koda!!
Kot redko koga.

(Mokrin - Pauer 2002: 78–79.)

Tovrstna humornost, ki se v~asih razvije
tudi v satiri~nost in sarkasti~nost, odigra v
poeziji Vide Mokrin - Pauer pomembno
vlogo: rahlja in spreminja podobo njene poe-
zije iz prete`no monolo{ke lirike v polifon-
sko. Sicer je tudi v teh pesmih prepoznaven
lirski subjekt, ki ohranja nekatere zna~ilnosti
iz zgodnjih zbirk, toda ob~utje in izku{nja
sveta se razvijata v nove lege in poglede, tako
da u~inkuje zbirka na prvi pogled heterogeno,
hkrati pa pesnica z njo presega modernisti~no
poetiko. Njena govorica postane {e bolj valo-
vita, razprta, prepoznavna, igriva, zaletava,
osvobojena, {aljiva, zato se {e ena program-
ska pesem zdi povsem natan~en opis pesni{ke
izku{nje v `e neustrezni oziroma prese`eni
govorici:
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PESEM, KOT VSE,
kar dobro je,
pride do izraza takrat,
ko nastane po svoje,
pride po svoje
in po svoje odide …
do novega izraza,
da {e sama sebe
preseneti in to
naredi nalezljivo
prek povezave s
pozabljenim
spominom.

(Mokrin - Pauer 2002: 36.)

Pesem sodi v niz pesmi, v katerih pesnica
tematizira pisanje oziroma ustvarjanje. Pri tej
skorajda manifestni pesmi sicer ni jasno,
~igav je pozabljeni spomin, ali gre zgolj za
pesni~in spomin ali pa morda za spomin {e
koga drugega. Prva mo`nost je verjetna zato,
ker je za poezijo Vide Mokrin - Pauer zna~il-
no, da se vedno znova vra~a k osebni izku{nji,
toda tudi druga mo`nost ni povsem neuteme-
ljena. Ne le, da pesnica heteroginizira svoj
pesni{ki svet z razli~nimi govoricami, govor-
nimi legami, ampak v svoji naslednji zbirki z
zna~ilno ve~pomenskim naslovom Modrice
(2004) izpelje ta postopek zelo poudarjeno.

Deseta pesni~ina zbirka namre~ ni knjiga
modrosti, zrelosti, v njej bi zaman iskali
modrostne sentence zrele pesnice in njene
hipne uvide (kot jih lahko beremo v zbirkah
Ma~ke so modre in Lesketanje k-res-ni~-
kam), ampak je pesnica – kot bi rekel Boris A.
Novak – posodila grlo razli~nim `enskam z
zelo razli~nimi ~love{kimi oziroma literar-
nimi usodami. Toda naj so imena o~itno
izmi{ljena, polna aluzij, imajo te pesmi kot
svojo hrbtno stran skupni imenovalec, ena
izmed objavljenih pesnic pa objavi kot svojo
pesem tudi `e navedeno pesem V SLOVEN-

SKEM JEZIKU (Mokrin - Pauer 2004: 18).

Kljub duhovitosti in povednosti imen
posameznih pesnic ne more biti dvoma, da ne
gre za heteronime v radikalnem pomenu kot
pri Fernandu Pessoi. Zbirka je pomembna
zlasti iz dveh razlogov: najprej zato, ker mno-
ge »pesnice« ob poeziji za odrasle objavijo

tudi pesem za otroke. Avtorica je `e prej
pisala za otroke (leta 1991 je objavila zbirko
Jezik v u{esu), zbirka Ma~ke so modre je z
nekaterimi pesmimi nagovarjala odrasle in
otroke, v Modricah pa soobstajajo pesmi za
odrasle in otroke druge ob drugih in postajajo
eno. ^e je doslej brisala meje med visokim in
nizkim v jeziku, med banalno in ekstati~no
~love{ko izku{njo, zdaj bri{e mejo med poe-
zijo za odrasle in otroke. Predvsem pa je de-
zavrirala institucijo pesnice z velikim P.

^e posku{am povzeti: kar je do takrat z
eno roko pisala, je zdaj z drugo brisala. Toda
to je negativna razlaga, pozitivna pa je, da je
oblikovala prostor za svojo naslednjo zbirko
oziroma za naslednje ustvarjalno obdobje. V
zbirki Upo{tevaj kvante! (2007) tako naj-
demo zapise eksistencialisti~ne stiske, gale-
rijo »pesnic«, jezikovne eksplozije z obvez-
nimi inverzijami, amalgam poezije za otroke
in odrasle, poklone h~erki, besedne igre,
zlasti s podobnozvene~nicami, hierarhizacijo
vrednot in njihovo spodna{anje, kot da bi vse,
kar je pesnica doslej ubesedila, soobstajalo
hkrati v enem in vendar v razli~nih pesmih.
Smisel ubesedenega sveta je izmuzljiv, toda
je; ni v neki osrednji vrednoti, ampak v od-
nosu, v razmerju do vsega. Na mesto ni~a,
odsotnosti apriornega smisla, intenzivnih
samouresni~evanj in krhke sre~e z drugim v
neprijaznem okolju stopa nekaj, kar je bilo
navzo~e tudi v prej{njih pesni~inih zbirkah.
Morda ne v tolik{ni meri, morda ne tako
poudarjeno (s sklicevanjem na kvantno teori-
jo), toda svet je bil v njeni poeziji vedno po-
vezan kot metuljev zamah s krili in eksplozija
osebno prepoznavne govorice.

V zbirki Upo{tevaj kvante! ta povezanost
obstaja, vendar ni ve~ v tolik{ni meri pripi-
sana alteregovskemu lirskemu subjektu, am-
pak postaja princip, dokon~no pa to postane v
zbirki Poleti poleti! (2009). Razdalje med
svetovi so pomanj{ane na minimum, pesmi
zvenijo kot otro{ke, vendar niso za otroke –
toda ali to pomeni, da so zato za odrasle? So
za otroke v odraslih? Tu in tam vsebujejo kak
miselni koncept ali sodbo, toda predvsem so
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igrive. Na mesto eksistencialisti~ne eksta-
ti~nosti oziroma izstopa iz sebe v zlitje z dru-
gim je stopila igriva razvezanost, ki nagovarja
vse in nikogar, izstop iz sebe ter odprtost za
vse in vsakogar. Zato bi tovrstno ob~utenje
sveta in vsega lahko razumel kot poskus pre-
seganja eksistencialisti~ne pisave lirskega
subjekta oziroma kot prehod od ekstaze k
Ekstazi, kot poskus obnovitve velikih zgodb v
mikrokozmosu pesni~inega opusa.

Poezija Vide Mokrin - Pauer je v svojih
za~etkih berljiva kot dvojna ekstaza: kot eks-
taza besedne igre, s katero pesnica nadaljuje
modernisti~no liriko, hkrati pa jo `e tudi
presega z erotiziranimi in osebnimi do intime
segajo~imi zapisi o erotiki. Toda ko pesnici
grozi, da bo v o~eh bralk in bralcev obveljala
kot eroti~na pesnica, ustvari z zbirko Krili v
kletki enega izmed vrhuncev eksistenciali-
sti~ne lirike na Slovenskem v obravnavanem
obdobju, nato pa se nekoliko nave`e na
nekatere prezrte drobce svoje zgodnje lirike
in ustvari poezijo, ki v sebi ohranja vse `e
znane odlike pesni~inega opusa, hkrati pa se
odmika od molovskega kolorita in tudi tako
soustvarja novo, druga~no ob~utenje sveta v
naj{ir{em pomenu besede.
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