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Izvleček
Jadran Krt in socialno-politična podoba Anglije v osemdesetih
V diplomski nalogi obravnavamo tri dnevniške romane angleške pisateljice Sue Townsend (1946–2014) –
Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 ¾ (1982), Rastoče težave Jadrana Krta (1984) ter Resnične
izpovedi Jadrana Krta (1989) – v kontekstu vodilne socialno-politične paradigme Anglije v osemdesetih.
Obravnavana dela razumemo kot primere »crossover« (naslovniško odprte) literature, pokažemo pa, da
obravnavani romani niso le primer (lahkotnejšega) »mladinskega leposlovja«, temveč je njihov potencial
žanrsko ostrejši. Obravnavana besedila je moč razumeti kot družbeno-politično satiro, ki jo bralcem in
bralkam posreduje poseben tip pripovedovalca, imenovan nezanesljiv – naiven in/ali zaslepljen –
pripovedovalec. V diplomskem delu predstavimo koncept neoliberalizma, natančneje thatcherizma, ki ga
razumemo kot socialno-ekonomsko politično agendo Margaret Thatcher (1925–2013) v času vodenja
vlade od leta 1979 do 1990. V luči družbenih posledic thatcherizma nato predstavimo fikcijski svet Jadrana
Krta, osrednjega junaka obravnavanih literarnih besedil. Najprej analiziramo socialno-ekonomsko
depriviligiran položaj Jadranove družine in politično odraščanje junaka, ki postopoma vse jasneje beleži
kritike Margaret Thatcher. Satirični potencial literarnih del predstavimo preko analize literarnega lika
ravnatelja Cepidlaka in Jadranove babice, ki ju razumemo kot groteskna thatcheristična govorila.
Strukturno mesto, ki jo v thatcheristični ideologiji zaseda grožnja komunizma, v Jadranovem literarnem
svetu predstavlja Bert Baxter, prostaški, a benigen starec. Nadalje predstavimo tudi kritiko militarizma
skozi pripovedovalčevo spremljanje falklandske vojne (1982), predstavimo pa tudi njegov naiven odnos do
monarhije. Diplomsko delo zaključimo s predstavitvijo Jadranovega razumevanja procesov emancipacije
njegove matere in dekleta in ugotavljamo, da pripovedovalčeva feministična zrelost ne korelira z njegovo
politično zrelostjo.
Ključne besede: Sue Townsend, Jadran Krt, neoliberalizem, thatcherizem, nezanesljivi pripovedovalec,
satira

Abstract
Adrian Mole and the socio-political picture of England in the 1980s
The university degree thesis discusses three diary novels by the English writer Sue Townsend (1946–2014)
– The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 ¾ (1982), The Growing Pains of Adrian Mole (1984) and The
True Confessions of Adrian Albert Mole (1989) – in the context of the dominant socio-political paradigm
of England in the 1980s. We understand the texts as instances of crossover literature, but we also
demonstrate that the novels are not merely examples of (light) “adolescent and young adult fiction”, as
their potential in terms of genre seems to be sharper. The texts can be perceived as socio-political satire
that is narrated by a specific narrator: the unreliable – naive and/or deluded – narrator. The thesis
presents the concept of neoliberalism, more specifically Thatcherism, which we define as the socioeconomic political agenda of Margaret Thatcher (1925–2013) during her time as the Prime Minister of the
UK between 1979 and 1990. In light of the social consequences of Thatcherism we outline the fictional
world of Adrian Mole, the central character of the literary texts under discussion. First, we analyse the
socio-economically underprivileged position of Adrian’s family and his political growing up, during which
period his diary entries gradually include ever clearer instances of criticism of Margaret Thatcher. We
present the satirical potential of the texts through an analysis of the literary characters of the headmaster
Mr Scruton and Adrian’s grandmother, both of whom we see as grotesque Thatcherite mouthpieces. The
structural position occupied by the threat of Communism in Thatcherite ideology is represented, in
Adrian’s fictional world, by Bert Baxter, a vulgar but benign old man. Then we move on to criticism of
militarism, which can be observed through the narrator’s comments on the Falklands War (1982). We also
point to Adrian’s naive attitude towards the monarchy. The thesis concludes with a presentation of
Adrian’s understanding of the processes of his mother’s and his girlfriend’s emancipation, where we show
that the narrator’s feminist maturity does not correlate with his political maturity.
Keywords: Sue Townsend, Adrian Mole, neoliberalism, Thatcherism, unreliable narrator, satire
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1. UVOD
Ko je 10. aprila 2014 umrla znana angleška pisateljica Sue Townsend, se je v dnevnem
časopisju in drugih medijih tako rekoč takoj pojavila množica nekrologov, spominov,
mnenjskih in drugih novinarskih žanrov o avtorici in njenih delih. Navkljub obsežnem opusu
avtorice, ki zajema leposlovna in neleposlovna besedila, prozo in dramatiko, se zdi, da je
avtorica pustila najmočnejši literarni odtis s svojimi deli o junaku Jadranu Krtu, ki je bil star
13 ¾ ob »svojih« prvih, tedaj dnevniških zapisih, ob zadnjem izidu pa že čez štirideset.
Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 ¾ ter Rastoče težave Jadrana Krta sta deli, ki sta po
prodaji, branosti in priljubljenosti v osemdesetih letih 20. stoletja rušili številne rekorde.
Literarni deli sta bili prodani v več kot 10 milijonih izvodov in prevedeni v (vsaj) 48 jezikov
(Irvine). Jadran Krt je torej Harry Potter osemdesetih.
Pričakovali bi, da bo Jadran, ikona osemdesetih (Watson), nezanemarljivo navzoč tudi v
literarnovednih študijah. A zdi se, da to ni res. Pregled informacijskih virov namreč razkrije
zgolj – plitvino resnejših obravnav. Jadran Krt je s svojimi zapisi oblikoval – ali vsaj izostril –
politična stališča množice bralcev in bralk (Walsh), kaže pa, da mu ni uspelo prepričati
literarne vede k analitičnemu pristopu k obravnavi njegovega fenomena.
Pričujoče diplomsko delo je tako uvod oziroma poskus literarnovedne osvetlitve dela opusa
Sue Townsend, tj. Skrivnega dnevnika Jadrana Krta, starega 13 ¾ (v nadaljevanju Skrivni
dnevnik), Rastoče težave Jadrana Krta (v nadaljevanju Rastoče težave) ter Resnične izpovedi
Jadrana Krta, Margarete Hilde Roberts in Susan Lilian Townsend (v nadaljevanju Resnične
izpovedi). Na ta dela, ne pa na preostala iz serije Jadranovih dnevnikov, se bomo osredotočili,
ker nas zanima literarna podoba časa, ki ga v realnem času pomembno zaznamuje politika
Margaret Thatcher.
V besedilu izhajamo iz premise, da (fiktivni) dnevniki Jadrana Krta niso le zabavni
(mladinski) romani, temveč še kaj drugega: dnevnikov Jadrana Krta ne razumemo le kot
lahkotne romane, zapisane v obliki dnevnikov, temveč vidimo v njih žanrsko ostrejši
potencial, to pa je družbeno-politična satira.
Kaj smeh – krohot ob prebiranju Jadranovih dnevnih vtisov, opisov in analiz za nas ni
politično nedolžen. Jadran Krt je karnevalizacija neoliberalnih gesel o svobodnem trgu,
svobodni ekonomiji in svobodnih posameznikih in posameznicah. Verjamemo, da je Jadran
Krt prav gotovo »mladinsko leposlovje«, če uporabimo predmetno oznako Kooperativnega
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online bibliografskega sistema in servisa (COBISS), menimo pa, da je tudi satirični porog
vladajočim družbenim ideologijam.
V diplomski nalogi bomo najprej jedrnato predstavili biografijo avtorice serije o Jadranu Krtu,
v kateri bomo nekoliko podrobneje predstavili njen socialno-ekonomski položaj, ki ga je
avtorica anekdotično razkrila v svojem neleposlovju. V nadaljevanju bomo navedli njeno
bibliografijo, saj ta na enem mestu v slovenščini še ni bila povzeta, obširneje pa bomo
predstavili serijo del o Jadranu Krtu in njihovo recepcijo v izhodiščnem literarnem sistemu.
Nadalje bomo predstavili pomen in domet literarnovedne oznake »crossover« ter jo umestili
ob bok Skrivnega dnevnika ter Rastočih težav, analizo pa nadaljevali z eksplikacijo satire kot
literarnega žanra oziroma načina literarnega pisanja. Satira in literarni postopki satiričnega
pisanja bodo namreč predstavljali pojmovni aparat in izhodišče, s katerim bomo pristopili k
literarnim besedilom. Poseben poudarek bomo namenili tipu pripovedovalca, ki ga v
obravnavanih delih večinoma razumemo kot nezanesljivega – oziroma še natančneje, kot
naivnega in/ali zaslepljenega. Že res, da je pripovedovalec v obravnavanih besedilih naiven,
vendar menimo, da avtoričina izbira prav tega tipa pripovedovalca ni bila naivna, temveč
omogoča potencial razumevanja besedil kot satiričnih.
Ker privzemamo, da je satira venomer odmev na družbene okoliščine, ki si jo zaslužijo, bomo
v

nadaljevanju

naloge

predstavili

tudi

ekonomsko-socialni

in

politični

koncept

neoliberalizma, nato pa tudi thatcherizma1, s katerim razumemo realizacijo neoliberalnih
načel v Združenem kraljestvu v osemdesetih.
Nalogo bomo nadaljevali s predstavitvijo odmeva thatcherizma in drugih bolj ali manj s
thatcherizmom povezanih tem v fikcijskem svetu, kakor nam ga posreduje naivno-zaslepljeni
pripovedovalec. Predstavili bomo njegovo socialno-ekonomsko situacijo, reference na
Margaret Thatcher ter Jadranove opise ravnatelja Cepidlaka in babice, ki ju razumemo kot
groteskna thatcheristična govorila. Opisali bomo še pripovedovalčevo spremljanje falklandske
vojne (1982), ki je ne moremo razumeti mimo militarističnih teženj oblasti Margaret
Thatcher. Prav tako nas bo zanimal pripovedovalčev pogled na družbene razlike. Slednjo
tematiko bomo predstavili v okviru razprave o socialno-ekonomskem položaju Jadrana Krta,
poseben razdelek pa bomo namenili tudi razumevanju položaja plemstva. Kraljevski
ceremoniali bodo nadalje iztočnica za uvid v Jadranovo razumevanje položaja angleške
nacije, s čemer se bomo približali tematiki nacionalizma. Predstavitev in analizo literarnih
besedil bomo zaključili še z obravnavo feminizma oziroma emancipacije, kakor ju doživlja
Jadran Krt.
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Ob branju literarnih besedil ter pisanju diplomske naloge nismo izhajali iz utvare, da bomo
referenčnost obravnavanih literarnih tekstov ujeli v vseh razsežnostih. Branje satirične
obravnave določene kulturno-politične pokrajine pač terja visoko stopnjo medkulturne
pismenosti, kadar sami nismo del izhodiščnega kulturnega okolja. Prav zato je diplomska
naloga verjetno le prvi odstavek v družbeno-politično komentirani izdaji dnevnikov Jadrana
Krta, ki pa izida – presenetljivo – še ni dočakala.2
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2. BIOGRAFIJA IN BIBLIOGRAFIJA SUE TOWNSEND
Angleška pisateljica in dramatičarka Sue (Susan Lilian) Townsend se je rodila 2. aprila 1946
v angleškem mestu Leicester (tj. tudi eden od dogajalnih prostorov v Skrivnem dnevniku,
Rastočih težavah ter Resničnih izpovedih). Rodila se je v delavski družini kot najstarejši otrok.
Brati jo je naučila in za branje tudi navdušila njena mama, ko je bila Townsend stara osem let.
Pri opravljanju zaključnih izpitov ob koncu osnovne šole3 ni bila uspešna. Srednjo šolo je
zapustila, ko je imela 15 let. (Kellaway, »Sue Townsend Obituary«; Williamson)
Pisati – na skrivaj – je začela pri štirinajstih. Navkljub neuspešni izobraževalni poti je
vseskozi veliko in strastno brala. Znana je denimo anekdota, da je zaradi branja Jetniške
balade iz Readinga Oscarja Wilda v službenem času (takrat je bila zaposlena v prodajalni
oblačil) izgubila eno od mnogih začasnih služb (Kellaway, »Sue Townsend Obituary«).
Ko je bila stara 18 let, se je poročila in pri 22 letih imela že tri otroke. Prvič je bila poročena
sedem let. Po ločitvi je opravljala različna slabo plačana dela, da bi preživela. Do preboja v
literarni svet je živela v revščini. Če je deževalo, njeni otroci občasno niso šli v šolo, saj niso
imeli primerne obutve, v šoli pa niso dovolili, da bi imeli obute gumijaste škornje. »To je bilo
zanje zelo ponižujoče in tega ne moreš nikoli pozabiti […],« je dejala Townsend (Webber). V
nekrologu Sue Townsend, ki ga je napisala Kellaway (»Sue Townsend Obituary«), je
zapisano, da »nobena Pradina torbica ne more izbrisati spomina [Townsend] na čase, ko je
bila revna.«
Problematika revščine, ki jo je izkusila tudi sama, se tako razumljivo pojavlja v številnih
njenih delih. Leta 1989 izide njeno neleposlovno delo, v katerem se zavzame za socialno
državo, Mr Bevan's Dream: Why Britain Needs Its Welfare State (Sanje gospoda Bevana:
Zakaj Britanija potrebuje svojo socialno državo). Uvodoma avtorica zapiše, da zaradi
pomanjkljive formalne izobrazbe »dobro strukturiranega eseja« ne zna napisati, zato bo za
izrekanje idej uporabila obliko, ki jo uporablja delavski razred, to pa je pripovedovanje
anekdot (»Mr Bevan's« 3). Navedeno delo je tako zbirka različnih anekdot, ki izostrijo pomen
socialne države in problematiko ukinjanj njenih funkcij.
V deloma torej memoarskem tekstu opiše (tudi) svoje spopadanje z revščino in odnos države
oziroma državnih institucij do revnih ljudi. Zaradi očitnejših vzporednic s svetom literarnega
junaka Jadrana Krta bomo na tem mestu povzeli izsek iz tega dela, ki je bil objavljen v
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časopisu The Observer leta 1989, ponovno pa v časopisu The Guardian (Townsend, »Sue
Townsend: how the welfare«).

»Če te sprevodnik vpraša, koliko si star, mu povej, da imaš 4 leta,« naroči Townsend (ibid.)
svojemu pet let staremu sinu, preden vstopi z njim ter še z dvema mlajšima otrokoma na
mestni avtobus. Imela je namreč samo 11 penijev, kar je zadostovalo le za njeno vozovnico,
ne pa tudi za vozovnico otrok. Z otroki se je odpravila v mesto, da bi prejela preživnino
(alimente) v višini devetih funtov.
Ker preživnina ni bila plačana, ji je »ženska izza rešetk« (ibid.) svetovala, da odide na center
za socialno delo (social security services) na drugem koncu mesta. Ko je po naporni hoji s
tremi majhnimi otroki do institucije na drugem koncu mesta le prispela, je dobila listič s
številko in navodilo, naj počaka. »Soba je bila grozna: stene in sedeži so bili institucionalno
oranžni. Na tleh so bile luknje od čikov in nikjer ni bilo pepelnikov, čeprav je večina
vložnikov in vložnic kadila. Receptorka je sedela za steklenim zaslonom. Morala sem tuliti,
da me je slišala. 'Nimam denarja!'« (Ibid.)
Ko je Townsend receptorki povedala svoje ime in naslov, jo je preusmerila v drug, glede na
njeno bivališče pristojen center za socialno delo – spet na drugem koncu mesta. »Center se
zapre ob 17.30. Ura je bila pet, otroci so bili lačni, dojenčica je jokala. Tudi sama sem bila na
robu solz. V drug center smo prišli 17.20. Nova čakalnica je bila slabša kot prva. […] Vzdušje
je bilo panično. V kotu sobe je bila mlaka bruhanja. Imela sem 10 minut, da pojasnim svoj
položaj in odidem – z denarjem v žepu. Denar sem potrebovala za avtobusno vozovnico in
hrano.« (Ibid.)
Denarja ji v centru kakopak niso mogli kar izročiti. Dejali so, da ga bo dobila v nekaj dneh, ko
pregledajo njen primer, in da mora prinesti rojstni list, poročni list in kopijo ločitvenih
papirjev. Ko je povedala, da potrebuje denar za avtobusno vozovnico takoj, jo je zaposlen
vprašal: »Mar nimate sorodnikov, ki bi vam lahko posodili nekaj denarja?« (Ibid.)
»Nekomu, ki ima denar, ne pa otrok, ni mogoče pojasniti nočne more, kako je biti brez
denarja in z otroki.« (Ibid.) Zaposlenega je prosila vsaj za 50 penijev, a ni popustil. Ura je bila
17.30, zaposleni so začeli pospravljati po svojih mizah in oblačiti vrhnja oblačila, čakajoči so
večinoma začeli odhajali, ostali pa so le najbolj obupani. Ko je vprašala, ali lahko dobi za
otroke vsaj kozarec vode, so jo zavrnili, ker je center zdaj zaprt. Nato Townsend reče
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zaposlenemu: »Pa mi vi – kot posameznik – posodite 50 penijev, vrnila vam jih bom.« (Ibid.)
Denarja, seveda, ni dobila.
»Grozno je videti svojo mater jokati. Zelo sem se trudila, skrivala sem svoj obraz, a na koncu,
ko smo bili že na ulici, so se mi ulile solze.« (Ibid.) Ker je bilo do doma pet milj, je na poti
domov z otroki s ceste in iz smetnjakov nabrala dovolj povratnih steklenic, da so lahko kupili
vozovnico za avtobus. »Moj ponos je izginil, iskala sem v smetnjakih, za zidovi in plotovi.
Kmalu smo imeli dovolj za vozovnico in štiri lučke. Naj nihče niti ne pomisli, da bi otroci
dobili za jesti kaj zdravega.« (Ibid.) Townsend je denar iz centra za socialno delo navsezadnje
le prejela, a šele čez devet dni.

Njena literarna pot, ki jo pripelje tudi do uspeha in ekonomske gotovosti, se začne leta 1975 –
in sicer na pobudo Colina Broadwaya, njenega drugega moža, ki jo spodbudi k včlanitvi v
lokalno pisateljsko društvo. Leta 1979 napiše svojo prvo dramsko delo – Womberang –, ki je
bilo tudi nagrajeno (Kellaway, »Sue Townsend Obituary«; Williamson; »Sue Townsend«;
Webber). Nagrada je vključevala tudi mesto rezidenčne avtorice Phoenix Arts Centra v
Leicestru.
Po uspešni radijski seriji o Jadranu Krtu izide leta 1982 Skrivni dnevnik. Leta 1984 izidejo
tudi Rastoče težave, Sue Townsend pa postane literarna zvezda – Skrivni dnevnik in Rastoče
težave sta bili najbolj prodajani knjigi v osemdesetih (Urquhart in Kellaway).
Še naprej piše in izdaja dramska besedila ter eseje, objavlja kolumne, leta 2009 pa izda še
zadnje nadaljevanje Jadranovih dnevnikov. Za svoja dela prejme številne nagrade (»Sue
Townsend«).
Kasneje svojih literarnih del ne more več pisati sama – narekuje jih svojemu sinu. V
osemdesetih namreč zboli za sladkorno boleznijo, v devetdesetih ji začne pešati vid, zaradi
artritisa pristane na invalidskem vozičku, leta 2001 pa – zaradi sladkorne bolezni – oslepi
(Kellaway, »Sue Townsend Obituary«; Krajčinović).
»Jadrana bom ubila le tako, da umrem sama,« je odgovorila Sue Townsend na novinarkino
vprašanje, ali namerava Jadrana Krta pokončati (Kellaway, »Sue Townsend: 'I hate it …«).
10. aprila 2014, ko je bila stara 68 let, je v Leicestru za posledicami kapi umrla. Pred smrtjo je
pisala novo nadaljevanje dnevnikov Jadrana Krta (Irvine). Še več, Townsend je nova
nadaljevanja načrtovala vsakih nekaj let, saj jo je zanimalo, kaj se bo z njim zgodilo
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(Lamont). V zgodnjih delih je namreč naredila napako, ker ga ni ustvarila kot čednega, a se je
zadnja leta kljub temu vanj zaljubila (Kellaway »I Hate It«).

2.1

BIBLIOGRAFIJA SUE TOWNSEND

Ker v slovenščini bibliografija Sue Townsend še ni bila povzeta, bomo v nadaljevanju navedli
njena dela v kronološkem zaporedju njihovih izidov v izhodiščnem literarnem sistemu.
Naslovu dela bomo v okroglem oklepaju dodali letnico prvega izida v izvirnem jeziku.
Izhajali smo iz bibliografije, navedene na spletni strani British Councila, spletnega kataloga
knjižničnega gradiva WorldCat ter bibliografije, navedene v zapisu o Sue Townsend v
Cambridgeevemu vodiču po pisateljicah v angleščini (Sage 628–629).
V slovenščino je prevedena celotna serija dnevniške proze o Jadranu Krtu – z izjemo dodatka
k eni od angleških izdaj Adrian Mole and the Small Amphibians. Prevedena je tudi dramska
priredba Skrivnega dnevnika Jadrana Krta, starega 13 ¾. Drugih del avtorice v slovenščini
(še) nimamo. Ob delih, prevedenih v slovenščino, bomo prevode naslovov in imena
prevajalcev oziroma prevajalk ter letnico prvega izida v slovenščini zapisali v oglatem
oklepaju.
2.1.1 Prozna dela o Jadranu Krtu


The Secret Diary of Adrian Mole, aged 13 ¾ [Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega
13 ¾, prevedel Vasja Cerar] (1982) [1987]



The Growing Pains of Adrian Mole [Rastoče težave Jadrana Krta, prevedel Vasja
Cerar] (1984) [1989]



The True Confessions of Adrian Albert Mole, Margaret Hilda Roberts and Susan
Lilian Townsend [Resnične izpovedi Jadrana Alberta Krta, Margarete Hilde Roberts
in Susan Lilian Townsend, prevedel Vasja Cerar] (1989) [1991]



Adrian Mole: The Wilderness Years [Jadran Krt. Divja leta, prevedla Maja
Šturm] (1993) [2010]



Adrian Mole: The Cappuccino Years [Jadran Krt pije kapučino, prevedel Vasja Cerar]
(1999) [2002]4



Adrian Mole and the Weapons of Mass Destruction [Jadran Krt in množično uničenje,
prevedla Maja Šturm] (2004) [2011]
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The Lost Diaries of Adrian Mole, 1999–20015 [Izgubljeni dnevniki Jadrana Krta:
1999–2001, prevedla Maja Šturm] (2008) [2011]



Adrian Mole: The Prostrate Years [Jadran Krt. Leta ponižnosti, prevedla Maja
Šturm] (2009) [2013]



Leta 1991 izide še Adrian Mole: From Minor to Major, ki združuje prva tri dela o
Jadranu Krtu, doda pa jim še izvirni dodatek z naslovom Adrian Mole and the Small
Amphibians.

2.1.2 Druga prozna dela


Rebuilding Coventry (1988)



The Queen and I (1992)



Ghost Children (1997)



Number Ten (2002)



Queen Camilla (2006)



The Woman Who Went to Bed for a Year (2012)

2.1.3 Dramatika


Womberang (1979)



The Ghost of Daniel Lambert (1981)



Dayroom (1981)



Captain Christmas and the Evil Adults (1982)



Bazaar and Rummage (1982)



Groping for Words (1983)



The Great Celestial Cow (Royal Court Theatre and tour, 1984)



The Secret Diary of Adrian Mole aged 133⁄4 [Skrivni dnevnik Jadrana Krta] (1984)
[1991]



Ear Nose And Throat (1988)



Disneyland it Ain't (1989)



Ten Tiny Fingers, Nine Tiny Toes (1989)



The Queen and I (1994)
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Dramska različica Skrivnega dnevnika je bila uprizorjena tudi v slovenskih gledališčih, in
sicer leta 1992 (SLG Celje, režirala Duša Škof) ter leta 2002 (PDG Nova Gorica, režirala
Katja Pegan). Leta 2015 je bil Skrivni dnevnik v Leicestru uprizorjen kot muzikal, ki pa ga ni
napisala Towsend (Brennan).
2.1.4 Neleposlovna dela


Mr Bevan's Dream: Why Britain Needs Its Welfare State (1989)



The Public Confessions of a Middle-Aged Woman (2001)
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3. SKRIVNI DNEVNIK, RASTOČE TEŽAVE TER RESNIČNE IZPOVEDI
JADRANA KRTA
3.1

JADRANOV SVET

Še pred predstavitvijo oziroma analizo literarnih besedil bomo na kratko predstavili Jadrana
Krta in njegov fikcijski svet. Omenili bomo le tiste literarne like, ki se pojavljajo v
nadaljevanju diplomskega dela.
Jadran se je rodil 2. aprila 1967 v Leicestru, kjer v času Skrivnega dnevnika, Rastočih težav
ter Resničnih izpovedi tudi živi (le v Resničnih izpovedih se za kratek čas preseli k Pandori v
Oxford). Skrivni dnevnik, Rastoče težave ter Resnične izpovedi zajemajo Jadranove zapise od
leta 1. januarja 1981 do 16. julija 1989. V svojih dnevnikih opisuje svoje vsakdanje življenje
(odnose s svojimi sovrstniki in sovrstnicami ter med odraslimi, tipične pubertetniške težave –
mozolji ipd.), piše pesmi, ki jih pošilja na BBC, komentira prebrana literarna besedila in
ponuja njihove duhovito naivne interpretacije …
Jadran živi v disfunkcionalni družini, njegova starša – mama Pavlina Krt in oče Jurij Krt – pa
sta večino časa brezposelna. Mama se zaplete v kratko razmerje s sosedom (»gnido«)
Lukasom in z njim tudi odseli v Sheffield. V vmesnem času se njegov oče zaplete v razmerje
z Dorin Krivec (Paličnjakinjo), ki rodi Jadranovega (pol-)brata Bretta. Jadran ima tudi mlajšo
sestro Rosie Germaine Krt (srednje ime je izbrano na čast Germaine Greer, ki je Jadranovi
mami spremenila življenje), njen oče pa je – Lukas.
Jadran je zaljubljen in v času pisanja Skrivnega dnevnika ter Rastočih težav v romantičnem
razmerju s sošolko Pandoro Poročak. Njeni starši, Tanja in Ivan Poročak, so predstavniki
srednjega razreda, po političnih prepričanjih pa levičarji.
Dober Jadranov prijatelj je Nigel Hetherington, ki Jadranu razkrije svojo neheteroseksualno
spolno usmerjenost. V kasnejših, v tem diplomskem delu neobravnavanih Jadranovih
dnevnikih, se s partnerjem tudi poroči. V svojih dnevnikih Jadran sicer opaža Nigelovo
bahaško vedenje, kljub temu pa je njuno prijateljstvo stalnica obravnavanih besedil.
Pomembnejšo vlogo v Jadranovem življenju ima tudi upokojenec Bert Baxter, ki ga Jadran
spozna v okviru šolskega dobrodelnega krožka. Bert je duhovito surov stari komunist.
Townsend je kasneje obžalovala, da se v Jadranovem življenju pojavi kot starec, pisateljica ga
namreč ubije, ko je star 105 let (Townsend, »The Secret« 277). Konservativnejšo vlogo ima v
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Jadranovem življenju njegova babica Maja Krt. Jadran v svojih dnevnikih omenja tudi
priseljensko družino Singh, čez cesto pa živi tudi družina O'Leary.
Jadranov sovražnik je sošolec in predstavnik podrazreda Barry Kent. Njegova družina živi v
občinski hiši, starši pa so prav tako dolgotrajno brezposelni. Barryjev oče meni, da mu je
službo vzela Margaret Thatcher.
Odkriti ljubitelj premierke v Jadranovem svetu je ravnatelj osnovne šole, ki jo Jadran
obiskuje, to je Bulež Cepidlak.

3.2

RECEPCIJA PROZNIH BESEDIL

Townsend je prve Jadranove dnevnika začela pisati že leta 1975 (Townsend, »The Secret«
279), k čemur je prispeval njen starejši sin, ko jo je neko nedeljo vprašal, zakaj ne gredo v
živalski vrt – tako kot gredo ostale družine (ibid. 282). Mučeniški ton, ki ga je Townsend
zaznala v sinovem vprašanju, jo je spomnil na lastno otroško kritičnost do odraslega sveta.
Napisala je dnevniške zapise prvih dveh mesecev, a jih pospravila, dokler je ni igralec v
Phoenix Arts Center, kjer je bila zaposlena kot rezidenčna pisateljica, vprašal, ali mu lahko
predlaga kakšno besedilo, s katerim bi se lahko predstavil na avdiciji (ibid. 283). Leta 1980
objavi v lokalnem umetniškem časopisu nekaj predelanih zapisov pod naslovom Skrivni
dnevnik Nigela Krta, starega 14 ¾.
Ko njena literarna agentka vidi zapise o Jadranu, jih pošlje na BBC Radio Birmingham, a jih
zavrnejo, leta 1981 pa jih pošlje Johnu Tydemanu na BBC Radio 4 pod naslovom Dnevnik
Nigela Krta. Ko jih po enem mesecu prebere, se Tydeman odloči za snemanje 30 minut dolge
epizode radijske igre. Ker je ta bila tako uspešna, je bilo posnetih še šest nadaljnjih epizod.
Townsend se spominja, da je v novicah prebrala, da so »ljudje ostajali v svojih avtomobilih,
preden so odšli v službo […], da bi slišali konec epizode.« (Webber) Jadranu je v radijski igri
še bilo ime Nigel.
Še pred prvim predvajanjem radijske igre pošlje njena agentka scenarij za igro založbi
Methuen, s katero tudi sklene pogodbo. Po nasvetu založnika ime Nigel Mole (Nigel Krt)
spremeni v Adrian Mole (Jadran Krt), saj je izvirno ime preveč podobno junaku dela Down
with Skool! – Nigel Molesworth – Geoffreya Willansa (Townsend, »The Secret« 283–285).
2. januarja 1982 je na BBC Radio 4 prvič na sporedu Dnevnik Nigela Krta, starega 13 ¾.
Revija The Times označi igro kot »očarljivo originalno«. Založba Methuen se odloči, da
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Skrivnega dnevnika ne bo izdala v običajni nakladi – 3000 izvodov – temveč v večji, in sicer
v 7500 izvodih. Townsend je zaskrbljena, da bo delo do božiča že na polici knjižnih
preostankov (remainders).
A zanimanje za Skrivni dnevnik je preseglo njena pričakovanja še pred dejanskim izidom (7.
oktober 1982). Ker so knjigarne Skrivni dnevnik naročale še pred njenim izidom, je knjiga
takoj razprodana in tudi ponatisnjena. Novembra 1982 je Skrivni dnevnik na prvem mestu
najbolj prodajanih knjig, kjer ostane 20 tednov, Thames pa odkupi pravice za predvajanje
televizijske serije. Eno leto kasneje, oktobra 1983, izide Skrivni dnevnik v mehkih platnicah.
Novembra je broširana izdaja že na prvem mestu po prodaji, šele dve leti kasneje pa pade na
drugo mesto, ko jo prehitijo Rastoče težave. Leta 1984 se v povprečju vsak teden proda
10.000 izvodov Skrivnega dnevnika, 2. avgusta pa izidejo Rastoče težave, ki so do septembra
prodane že v 250.000 izvodih. Novembra 1984 prodaja Skrivnega dnevnika preseže milijon
prodanih izvodov, januarja 1985 pa je tudi Rastočih težav prodanih že skoraj pol milijona. 1.
avgusta 1985 izidejo tudi Rastoče težave v broširani izdaji. Glede na število prodanih izvodov
ostanejo na prvem mestu več kot eno leto. Leta 1985 je na televiziji ITV premierno
predvajana serija Skrivni dnevnik. Rastoče težave in Skrivni dnevnik se do konca leta prodata v
skoraj štirih milijonih izvodov, v časopisju pa so objavljene naklonjene kritike. Leta 1990 je
v časopisu The Guardian objavljen seznam najbolje prodajanih knjig v osemdesetih – Skrivni
dnevnik je najbolje prodajana knjiga tega desetletja, Rastoče težave pa so najbolje prodajana
knjiga med tistimi s trdimi platnicami. Leta 1993 izidejo Leta norosti, leta 1999 pa Jadran Krt
pije kapučino. Slednja je bila med najbolje prodajanimi knjigami 4 mesece. Leta 2004 izda še
Jadran Krt in množično uničenje, ki je ravno tako Jadranove predhodnice med najbolje
prodajanimi knjigami več mesecev (ibid. 284–290).

3.3

JADRAN KRT KOT PRIMER »CROSSOVER« LITERATURE

Svojo prvo izkušnjo z Jadranom Krtom (ki je bil takrat star 13 ¾) opiše Polonca Kovač v
spremni besedi k Jadranovim Rastočim težavam. Na knjigo je naletela med pospravljanjem in
ko jo je začela brati, ni mogla prenehati. Knjigo vzame s sabo na morje njena hčerka, avtorica
spremne besede pa svoj zapis nadaljuje takole: »Tam [na morju] je bil [Skrivni dnevnik] zelo
prodoren. Potem ko ga je prebrala moja hči, ga je posodila sosedovemu fantiču (staremu
trinajst let in tričetrt), za njim ga je prebrala njegova mama, pa vsi sosedovi po vrsti, pa
naslednji sosedovi – skratka, Jadran je bil tisto leto zvezda počitniškega naselja.« (193)
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Jadranovi dnevniški zapisi, če gre verjeti zgornji anekdoti, so torej uspešno zaokrožili med
različnimi starostnimi skupinami posameznikov in posameznic: brali so ga tako starši kot
njihovi otroci (in kot kaže, jih je navdušil), zatorej lahko domnevamo, da je Skrivni dnevnik
primer »crossover« literarnega dela. V nadaljevanju bomo le na kratko predstavili fenomen
»crossover« literature, ki jo je sicer na primeru slikanic v svojem magistrskem delu
predstavila med drugimi že Larisa Javernik.
»Na področju otroške literature,« zapiše Beckett, »se 'crossover' literatura nanaša na dela, ki
preidejo od otroške bralske skupine k odrasli, in dela, ki preidejo od odrasle bralske skupine k
otroški« (»Crossover Literature« 58; prim. Beckett, »Crossover Fiction« 1–17).
Pojem »crossover« so v angleško govorečem svetu popularizirale literarne razprave o znanem
čarovniku Harryju Potterju angleške pisateljice J. K. Rowling, čeprav saga o Harryju Potterju
nikakor ni prvo delo v literarni zgodovini, ki mu pritiče oznaka »crossover« (Becket,
»Crossover Literature«).
Še pred množičnostjo uporabe izraza »crossover« se je pojavljal izraz »crosswriting«, pri
čemer je med pojmoma pomembna razlika: »crosswriting« avtorji in avtorice pišejo različna
dela za različne bralske skupine, z oznako »crossover« pa označujemo literarno delo, ki hkrati
nagovarja različne bralske skupine (ibid. 59), četudi to ni bila nujno namera avtorja oziroma
avtorice dela. Še več, zdi se, da za veliko literarnih del, ki jih označimo kot »crossover«, šele
proces, imenovan »cross-reading« razširi s strani avtorja (avtorice) ali založbe zamišljeno
naslovniško polje. »Crossover« literatura je torej naslovniško odprta literatura oziroma
»kompleksen pojav prehajanja literature med bralskimi skupinami, ki ima širše razsežnosti«
(Javernik 23).
O ciljni bralski skupini Skrivnega dnevnika se je izrekla Townsend sama. »Knjiga ni bila
namenjena najstnikom in najstnicam.6 Napisana je bila za starše – ti so bili ciljna publika. Bila
je namenjena materam najstnikov.« (Petridis) A obravnavana dela (Skrivni dnevnik, Rastoče
težave ter Resnične izpovedi) so – čeprav jih, denimo, Mestna knjižnica Ljubljana glede na
predmetne oznake umešča med »mladinsko leposlovje«, ki mu dodaja še oznake »fantje« in
»odraščanje« – dosegla bistveno širši krog bralcev in bralk.
Generacijski premik literarnega dela od ene generacije k drugi ima potencial sprožiti tudi
žanrski premik. Zdi namreč se, da je bralska izkušnja mlajšega in starejšega kroga bralcev in
bralk precej različna. Svojo prvo izkušnjo s Skrivnim dnevnikom opiše Guardianova
novinarka, ki je Skrivni dnevnik prvič brala, ko je bila stara trinajst let. Jadran jo je zelo
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zabaval, čeprav marsičesa ni razumela: »Le približno se mi je sanjalo, kdo je Malcolm
Muggeridge. Kaj se je dogajalo z Jadranovimi starši? Ponovno – nisem ravno razumela, a bilo
mi je vseeno. Zame kot trinajstletnico je bilo pomembno le, ali bo Jadran osvojil Pandoro!«
(Flood) Flood je Skrivni dnevnik ponovno prebrala, ko je bila že odrasla, in »osupnila nad
vsebino dela ter nad sofisticiranim humorjem Sue Townsend« (ibid.). Podobno ugotavlja tudi
Petridis: »Brati ga [Skrivni dnevnik] kot štiridesetletni oče – sprašujem se, kaj sem odnesel od
branja pred tridesetimi leti. Zgrešil sem vse, kar zdaj obožujem. […] Tudi referenc nisem
razumel.« (Ibid.)
Obravnavana dela so po eni strani lahko označena kot »mladinsko leposlovje« (oziroma
dnevniško romanopisje), imajo pa potencial tudi za druge žanrske oznake. Analizirane
literarne tekste lahko namreč beremo tudi kot satirične romane oziroma kot literariziran
socialnokritični odmev ekonomskih politik Anglije v osemdesetih.
Najstniška skupina bralcev in bralk se z Jadranom lahko identificira, saj v svojih dnevnikih
upoveduje njihovo izkušnjo (težavnega) odraščanja (telesne spremembe, ljubezen, šolske
neprilike), odrasla bralska populacija pa lahko (potencialno) Jadranove zapise bere kot
družbeni komentar oziroma kritiko – torej satiro. Še več, zaradi satirične ostrine so Skrivni
dnevnik, Rastoče težave ter Resnične izpovedi oblikovali politična prepričanja generacije, ki je
Jadrana spoznala v osemdesetih (Walsh), kar pa je že učinek, ki omogoča domnevo
satiričnega dela (Quintero 2).
Še preden pa pojasnimo, čemu poudarjamo zgolj potencialnost branja obravnavanih besedil
kot satir, pa kaže opozoriti, da je status »crossover« oziroma naslovniško odprte literature
omejen le na prva tri dela Sue Townsend o Jadranu Krtu, po nadaljevanjih njegove zgodbe
(od dela Jadran Krt pije kapučino) pa praviloma posega le odrasla populacija. Beckett tako
zapiše, da je Jadran v kasnejših delih že odrasel, dela pa so jasneje politično satirična, kar pa
za mlajšo populacijo bralcev in bralk ni tako zanimivo (»Crossover Fiction« 24).

3.4

DNEVNIKI JADRANA KRTA KOT POLITIČNO-SOCIALNA SATIRA

Označiti literarno delo kot satiro oziroma satirični roman morda niti ni tako enostavno – še
posebej, če pojem sopostavimo s sorodnimi pojmi: ironija, burleska, karikatura, travestija,
parodija Quintero (6) …
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Oznaka satira oziroma pridevnik satiričen se v literarnih (in širših umetniških) razpravah
uporablja pogosto – čeprav (ali morda prav zato) je definicija satire nejasna (»Satire«). Je
satira avtonomni literarni žanr – ali (le) način pisanja (ibid. 9)? So satire literarna besedila,
pod katera se podpišejo avtorji in avtorice, identificirani kot satiriki in satiričarke, ki »se
zavedajo, da so vsi ljudje neumni, a ne zaradi trapastih reči, ki jih počnejo, temveč ker se
svoje neumnosti ne zavedajo?« (Quintero 3) Kdo ali kaj določi status literarnega dela kot
satiričnega: učinki literarnega dela, ki nastanejo ob bralski izkušnji, ali identiteta avtorja
oziroma avtorice ter jasna avtorska programska namera?
Zdi se, da je vprašanje avtorskih namer v razumevanju literarnega dela kot satiričnega
pomembno. Cuddon v Slovarju literarnih pojmov in literarne teorije po etimološkem ozadju
izraza satira namreč ponudi najprej Johnsonovo, Swiftovo in Popovo definicijo avtorice
oziroma avtorja satire (in ne satire same), ki je »samooklicani varuh standardov in idealov ter
moralnih in estetskih vrednot« (632).
Implicitno je torej v ospredju definicije satiričnega dela avtorska programska namera oziroma
didaktičnost: »Satiriki in satiričarke ne venijo v obupu, temveč čutijo zavezo, da izrazijo svoje
nezadovoljstvo.« (Quintero 1) Moralna intenca je torej določujoča za definicijo satire.
Opredeljuje jo načrtovan učinek oziroma funkcija teksta, ki je moralna oziroma didaktična.
Besedilo je satirično, če – med drugim – nosi moralno (moralistično) sporočilo. Še več, od
bralca ali bralke zahteva spremembo vedênja. Quintero tako zapiše, da avtor oziroma avtorica
satire ne pričakuje le čustvenega odziva svojih bralcev in bralk, temveč tudi odločitev (za
spremembo) (3).
Po drugi strani pa Knight ob analizi Horacijevih tekstov ugotavlja, da je satira neodvisna od
moralnih namer avtorja oziroma avtorice, saj lastnosti, kot so nerodnost, grdost, neumnost
akterjev, ki so v središču satiričnega besedila, ne moremo vedno označiti kot nemoralne.
Satirična besedila ne provocirajo, da bi krog bralcev in bralk spremenil svoje vedênje, temveč
si želijo, da bi bralka oziroma bralec spremenil svoje zaznavanje sveta, ki pa posredno lahko
vodi v spremembo vedenja (5).
Satirična dela imajo morda še eno značilnost: v nasprotju z nekaterimi drugimi žanri (denimo
tragedijo ali komedijo) ne ponudijo podobe želenega, utopičnega sveta. Besedilo, ki svet
satirično razgrajuje, ne zgradi novega sveta. Quintero v pojasnilo svoji tezi ponudi metaforo:
satirik oziroma satiričarka je kot pes čuvaj – od njega pričakujemo, da opozori na požar, ne pa
ga pogasi (4).
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Knight v izhodišču svoje razprave privzame definicijo, ki jo zapiše Edward Rosenheim:
»Satira je humorno delo, ki posredno napade konkretno osebo.« (13) Oxfordov slovar
literarnih pojmov definira satiro kot način pisanja, ki »razgalja napake posameznikov in
posameznic, institucij ali družb z namenom smešenja ali zaničevanja« (Baldick 198), Mali
leksikon Cankarjeve založbe Literatura pa jo definira kot »posmehljivo, zabavljivo, tudi
grenko kritiko, pogosto karikirajoča; npr. posameznih oseb, človeških slabosti, družbenih in
političnih razmer, literature« (»Satira«).
Satirično literarno besedilo ali satira je torej humorna oziroma komična literarna umetnina, ki
napade izbrani predmet (osebo, družbo, kulturo …), da bi razgalila drugo plat njegove znane,
javne podobe. A bistvo satirične obravnave ni v konkretni satirizirani osebi, temveč v
razlogih, ki vodijo v potrebo po satiri. Bistvo je torej v razlogu satiričnega napada – in prav ta
odmik v definiciji satire od konkretne osebe na razlog omogoča zanimanje za delo v širšem
časovnem in prostorskem okviru. Satira tako ne izgubi svoje aktualnosti, četudi je oseba, ki jo
satira napade, že pozabljena (Knight 13–14).
Če apliciramo to tezo na obravnavana literarna dela: za bralski krog ni pomembno, kdo je bila
Margaret Thatcher, temveč je pomembno, zakaj je bila problematična – to pa so družbene
posledice njenih ekonomskih politik, v katerih Jadran Krt živi: družina (bolj ali manj trajno)
brezposelnih staršev z nizkim ne le ekonomskim, temveč tudi socialnim in kulturnim
kapitalom, družina, ki se vrti v začaranem krogu neskončnih ponudb in možnosti, ponujenih
na »svobodnem trgu« in v »svobodni družbi«, če si sposodimo ideale imenovane političarke –
le da nobena od politično in marketinško propagiranih možnosti ni dosegljiva družbenemu
razredu Jadrana Krta. Za iluzijo neskončne izbire tako stoji nemožnost kakršnekoli izbire
delavskega razreda oziroma razreda brezposelnih.
V razdelku, v katerem smo opredelili obravnavana literarna dela z oznako »crossover«, smo
zapisali, da imajo dela le potencial za žanrski premik v satiro. A ta potencial je nekoliko
negotov. Quintero se namreč sprašuje, kako lahko neko podobo sveta označimo kot trapasto,
grozljivo ali absurdno, če je ne moremo primerjati z drugo podobo – s svetom, ki ni trapast,
grozljiv ali neumen (3). Avtor tako zaključi: pomembno je, da imata avtorica (avtor) satire in
bralka (bralec) skupno idejo utopičnega sveta in da zasledujeta skupni (javni) interes (ibid. 1)
– oziroma imata skupni referenčni okvir. Če uporabimo še Boothov koncept, ki ga eksplicira
Harlamov: satirični naboj je literarnemu besedilu mogoče pripisati, ko vrednote bralca
oziroma bralke sovpadejo z vrednotami implicitnega avtorja (avtorice). Pojem implicitnega
avtorja namreč zajema podobo »o normah, prepričanjih, svetovnem nazoru itd., ki jih delo
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zastopa« (34). Če pa se to ne zgodi, bralec oziroma bralka besedila ne more dojeti kot
satiričnega – potencial žanrskega premika se tako ne more uresničiti.
V satiri je lahko njena žrtev razkrita in nagovorjena neposredno ali posredno, svoj interes pa
satira razkriva z uporabo različnih literarnih postopkov oziroma na različne načine: s
humorjem oziroma komičnostjo in posmehom, s karikiranjem, z grotesko, z ironijo,
nenavadnimi sopostavitvami in metaforami, s pretiravanji, z nesmisli – pa tudi z namerno
izbranim naivnim pripovedovalcem (Quintero 4). Slednjega bomo opredelili v nadaljevanju.

3.5 PRIPOVEDOVALEC V SKRIVNEM DNEVNIKU, RASTOČIH TEŽAVAH IN
RESNIČNIH IZPOVEDIH
Literarno besedilo je bralcem in bralkam posredovano preko pripovedovalca, pripovedovalec
kot koncept pa je postal predmet literarnovednih razprav v 20. stoletju (Kos 1). Že lahkotnejše
prebiranje literarnih besedil namreč pokaže, da se pripovedovalci literarnih besedil med sabo
razlikujejo. Zavoljo preglednosti in primerjave (ter drugih razlogov) je literarna veda
pripovedovalske glasove uredila v posamezne modele, ki omogočajo preglednejšo analizo in
primerjavo književnih besedil med sabo.
Kriteriji, ki določajo konkretno tipologijo oziroma model, so lahko različni. Kos, denimo,
izhaja iz Stanzlovega modela in predlaga triravninski model (troje tipoloških modelov):
prvoosebni, drugoosebni ter tretjeosebni pripovedovalec (razvrstitev glede na to, v kateri
osebi govori pripovedovalec); avktorialni, personalni in virtualni pripovedovalec (razlikujejo
se glede na odnos do pripovedne resničnosti); ter lirski, epski in dramski pripovedovalec, ki
jih določa bližina posamezni literarni nadzvrsti (2). Posamezne tipe pripovedovalcev nato
podrobneje opredeli in primerja, motrenje pa ga pripelje do sklepa, da se tipi pripovedovalcev
med sabo bolj ali manj prekrivajo, v konkretnih literarnih besedilih pa nemalokrat tudi
prehajajo (18).
Tipološki kriteriji, za katere se je odločil Kos, so le eni od mnogih možnosti. Pregled različnih
kriterijev

ponuja

Schmid:

reprezentacija

pripovedovalca

(ekspliciten/impliciten

pripovedovalec), hierarhija pripovedovalca (primarni/sekundarni/terciarni pripovedovalec),
osebnost

pripovedovalca

pripovedovalca

(osebni/neosebni

(objektiven/subjektiven

pripovedovalec),

pripovedovalec),

položaj

prostorska

vrednotenja
nameščenost

pripovedovalca (omniprezenten, nameščen) ipd. (66–67). Med kriteriji pa avtor navede tudi
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pripovedovalčevo verodostojnost oziroma zanesljivost – v tem diadnem modelu sta tako
možna zanesljiv ter nezanesljiv pripovedovalec (67).
Če se pripoved pripovedovalca zdi bralcu oziroma bralki »'verjetna', njegovo mnenje 'modro',
njegove sodbe pa 'pravične'« (Harlamov 34), imenujemo takega pripovedovalca zanesljivi
pripovedovalec, v nasprotnem primeru pa ga imenujemo nezanesljivi pripovedovalec. Kot
Margolin povzema Phellana in Martin, se zanesljivost pripovedovalca kaže na treh ravneh: na
ravni podajanja dejstev in pripovednih dogodkov, na ravni interpretacije dejstev ter na ravni
vrednotenja (moralnega, estetskega ipd.) dejstev (359–360). Razlogi, ki botrujejo
nezanesljivosti pripovedovalca, so seveda lahko različni: pomanjkanje znanja oziroma
izkušenj (kar bi lahko označili kot naivnost), zmanjšane kognitivne sposobnosti, psihoze
oziroma halucinacije ter druge psihične motnje, načrtno laganje – laganje kot strategija.
Obenem pa je zanesljivost oziroma nezanesljivost pripovedovalca družbeno pogojena –
določa jo zgodovinski in kulturni kontekst (Zerweck v Harlamov 35).
Harlamov tako določi tri tipe nezanesljivega pripovedovalca, ki jih izpelje iz dveh ravni. Ena
raven zajema psihološke izvore nezanesljivosti, druga pa zajema izjavna dejanja. Tipi
nezanesljivega pripovedovalca so: nezanesljivi razlagalec, nezanesljivi poročevalec ter
nezanesljivi presojevalec (37).
Kot tipičen primer nezanesljivega razlagalca ponudi otroškega pripovedovalca, katerega
interpretacija fikcijskega sveta je zaradi pomanjkanja izkušenj nezanesljiva. »Percepcija
takega pripovedovalca se ne ujema z bralčevo percepcijo literarnega sveta, kot mu ga podaja
besedilo kot celota ali njegov kontekst.« (Ibid.) Ta tip pripovedovalca bi lahko poimenovali
tudi naivni pripovedovalec.
Nadalje drugi tip nezanesljivega pripovedovalca – nezanesljivi poročevalec – zaradi lastne
vpletenosti v fikcijski svet ne zmore podati o njem zanesljivega poročila. Njegovo poročilo je
popačeno in subjektivno (ibid.). Izhajajoč iz zapisanega bi drugi tip pripovedovalca lahko
poimenovali tudi zaslepljeni pripovedovalec.
Tretji tip nezanesljivega pripovedovalca, tj. nezanesljivi presojevalec, pa z bralcem oziroma
bralko ne deli vrednostne sheme – presoja bralca oziroma bralke se ne sklada s presojo
pripovedovalca (ibid.).
Analiza predlagane sheme avtorju pokaže, da se tipi prepletajo in narivajo, ob konkretnih
analizah literarnih besedil pa se pokaže, da bi kazalo shemo razširiti z novimi tipi (ibid. 35–
44). Temu bi lahko dodali še dodatno težavo, ki jo predstavljajo konkretne bralske izkušnje.
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Te namreč pomembno določajo, kot smo zapisali že v orisu satiričnosti, razumevanje in
literarno interpretacijo. Meja, kdaj pripovedovalcu ne zaupamo, ker mu ne pripisujemo dovolj
izkušenj in znanja, kdaj pa mu ne zaupamo, ker zaradi njegove osebne vpletenosti v dogodke
zaznavamo popačeno pripovedovanje, ni jasna. Navkljub pomislekom pa se zdi predlagani
model uporaben tudi za našo analizo izbranih literarnih del, v katerih se najočitneje prepletata
zlasti prva dva tipa pripovedovalca.
Kot bo razvidno iz primerov v nadaljevanju, je prav izbira nezanesljivega pripovedovalca
tista, ki odločujoče vpliva na komičen značaj literarnih besedil. Zdi pa se, da je pogoj za
doseganje komičnih učinkov, ki izhajajo iz nezanesljivosti pripovedovalca, zanesljivejši
bralec oziroma bralka. Literarna besedila namreč lahko učinkujejo komično le tistim, ki so
Jadranovo razumevanje fikcijskega sveta presegli oziroma ga v razumevanju odnosov med
elementi fikcijskega sveta prehitevajo – ki torej dekodirajo odnose med fikcijskimi elementi
že pred samim posrednikom fikcijskih elementov.
3.5.1 Jadran Krt kot pripovedovalec z omejenim znanjem oziroma kot nezanesljivi,
naivni razlagalec
Jadran se kot nezanesljivi razlagalec razkriva pravzaprav skozi vsa tri obravnavana dela (pa
tudi v kasnejših dnevnikih, ki niso predmet tega diplomskega dela).
Ta tip pripovedovalca bomo ilustrirali z dvema vidikoma, in sicer skozi njegovo dojemanje
samega sebe kot intelektualca in kot literata. Kot bomo videli, skuša fikcijski pisec dnevnikov
v svojih zapisih svojo intelektualnost ter literarno genialnost utemeljiti, a bralci in bralke, ki
presežejo njegovo mladostniško perspektivo, sprevidijo, da utemeljitve ne vzdržijo kritične
presoje. Še več, zaradi poudarjanja svoje intelektualnosti (pa tudi siceršnje pomembnosti
oziroma zrelosti), ki ga sopostavlja z napačnimi presojami oziroma s faktičnimi pomotami,
deluje pripovedovalec naivno in zato tudi komično.
Ob sklicevanjih na primarna literarna besedila bomo izpustili priimek avtorice, vedno pa
navedli naslov dela, na katerega se sklicujemo, datum Jadranovega zapisa ter stran, kjer se
zapis v citirani izdaji v slovenščini nahaja. Če v besedilu navedemo datum v Jadranovem
dnevniku, v sklicu navedemo le številko strani.
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3.5.1.1 Jadran kot intelektualec
Jadran sprva samo sumi, da postaja intelektualec, na prvi sum pa ga pripelje prijateljev
glasbeni okus. Nigel posluša punk – kjer se besedila sploh ne sliši (Skrivni dnevnik [10. 1.
1981] 12).
Že naslednji dan pa Jadran svoje domneve tudi potrdi. »Zdaj vem, da sem intelektualec.
Včeraj sem na televiziji gledal Malcolma Muggeridgea in razumel skoraj vse, kar je rekel.
Vse se ujema: neurejen dom, slaba prehrana, nenaklonjenost punku. Mislim, da se bom vpisal
v knjižnico, da vidim, pri čem sem. Škoda, da v soseščini ni nobenih intelektualcev. Gospod
Lukas sicer nosi hlače iz rebrastega žameta, ampak dela v zavarovalnici.« (Ibid. [11. 1. 1981]
12). Jadran torej ugotovi, da je intelektualec, a intelektualnosti ne poveže s svojimi
nadpovprečnimi kognitivnimi sposobnostmi (nasprotno, v šoli ni med učno uspešnejšimi
učenci in učenkami7), temveč jo povezuje z zunanjimi atributi – neurejenimi razmerami
doma, slabo prehrano (pomanjkanje vitamina C, ki po njegovi presoji rezultira tudi v mozoljih
na njegovem obrazu), ustreznim glasbenim okusom. Intelektualnost poveže tudi z obleko –
rebrasto žametnimi hlačami (kakršne bi lahko bralec oziroma bralka pripisal Malcolmu
Muggeridgeu8).
Kasneje v svojih dnevnikih povezuje intelektualnost tudi s slabovoljnostjo, saj skozi to
razpoloženje pojasni neodzivnost naslovnika njegovega pisma: »Malcolm Muggeridge mi še
ni odpisal. Mogoče je slabe volje. Intelektualci, kot sva midva, so večkrat slabe volje.
Navadni ljudje nas ne razumejo, in pravijo, da smo zateženi, čeprav nismo.« (Skrivni dnevnik
[23. 1. 1981] 19). Intelektualci tudi niso zavarovalničarji (ibid. [11. 1. 1981] 12), ne berejo
revije Jackie (ibid. [27. 2. 1981] 34), dovoljeno se jim je zanimati za seks (ibid. [6. 3. 1981)
38), nimajo prijateljev (ibid. [22. 3. 1981] 46), radi imajo pozne, samotne ure (ibid. [19. 4.
1981] 58), so občutljivi in zato nagnjeni k samomoru, norosti ali alkoholizmu (ibid. [2. 10.
1981] 114), ne potrebujejo spričeval za službo ali svetovno slavo, ker jim to avtomatično
pripada (Rastoče težave [25. 7. 1982] 63), razmišljajo, ali je bog poročen (Rastoče težave [10.
5. 1983] 184) ipd.
Sumničenje bralca oziroma bralke, da ima pred sabo zapise nezanesljivega razlagalca (če
morda poznavanje njegove starosti – 13 in ¾ – še ni dovolj), pa se potrdi že v zaključku
dnevnega zapisa, v katerem spozna, da je intelektualec. Zaključi ga namreč z vprašanjem:
»Kaj prva po epifaniji?« (Skrivni dnevnik [10. 1. 1981] 12). Pripovedovalčevo vprašanje
izhaja iz zapisa pod datumom (Nedelja, 11. januar) v dnevniku, in sicer »PRVA PO
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EPIFANIJI«. A Jadran vrstilnega števnika ne poveže z – nedeljo. Kot ugotavlja sam, že res,
da je morda intelektualec, »vseeno pa ni preveč pameten« (Ibid. [18. 1. 1982] 152).
Pripovedovalec se torej bralskemu krogu v istem zapisu samorazkrije kot intelektualec –
hkrati pa s svojim zapisom potrdi prav nasprotno. Jadran dojema pojav intelektualnosti kot
točko preloma v življenju posameznika ali posameznice. Tako zapiše, da »niti en učitelj v šoli
še ni opazil, da sem intelektualec. Ko bom slaven, jim bo še žal.« (Ibid. [14. 1. 1981] 14). A
tudi v tem zapisu takoj poruši iluzijo zanesljivosti, saj zapiše: »V razred je prišla nova punca.
Kar v redu je. Ime ji je Pandora, ampak raje ima vzdevek 'Škatlica'. Pojma nimam, zakaj.«
Jadran torej ne uvidi oziroma ne pozna mita o Pandorini »škatlici«.
3.5.1.2 Jadranove literarne ambicije
Pripovedovalec svoje literarne ambicije prav tako razkrije že v samem začetku. »V dveh
minutah« namreč napiše svojo prvo pesem Pipa in pripomni: »Celo najslavnejši pesniki
porabijo za to več časa.« (Ibid. [13. 1. 1981] 13) Pesem je kakopak zapisana okorno in
učinkuje komično, saj se zdi, da je osrednja preokupacija mladega pesnika, kako ujeti
zaporedno rimo.
Jadran pesem pokaže svoji mami, »pa se je samo smejala« (ibid.). Zato Jadran zaključi, da
njegova mama »ni preveč pametna« (ibid.). Njena perspektiva ima tako potencial, da se
združi s perspektivo bralca oziroma bralke. Primer druge nerodne pesmi, ki v ospredje
postavlja rimo (v izvirniku, slovenski prevod tega ne zasleduje), nameni Pandori: »Pandora!
Občudovana! Rotim te, ne prezri me.« (ibid. [14. 2. 1981] 28).
Pesmi, ki jih Jadran piše, pošilja tudi na BBC in se zaplete v korespondenco z Johnom
Tydemanom9, ki mu sicer pošilja prijazne in bodreče odgovore, vseeno pa zavrnilne. Jadran
razume pisma, četudi zavrnilna, kot znak svoje zrelosti (ibid. [11. 11. 1981] 128) oziroma kot
znak, da je na dobri poti k slavi shakespearejanskih razsežnosti (Rastoče težave [23. 4. 1982]
ipd. Poleg tega, da je »postal intelektualec«, je »dobil dve pismi z BBC-ja« (Skrivni dnevnik
[31. 12. 1981] 147), kar je »kar v redu za nekoga pri 14 in ¾« (ibid.), ocenjuje Jadran.
Kot nezanesljiv razlagalec se razkrije tudi pri poznavanju svetovne književnosti, čeprav zase
meni, da je »zagotovo najbolje načitan učenec na šoli« in bo lahko novemu učitelju angleške
književnosti »pomagal, če se mu bo kdaj zataknilo« (ibid. [10. 9. 1981] 106).
»Vpisal sem se v knjižnico10. Vzel […] knjigo neke ženske, o kateri ves čas naklada moja
mama. Imenuje se Prevzetnost in pristranost, delo neke Jane Austen11. Lahko rečem, da je
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bila knjižničarka očarana. Mogoče je tudi ona intelektualka tako kot jaz.« (Ibid. [14. 1. 1981]
13). Jadran torej ne pozna ene kanoniziranih angleških pisateljic, kar ga bo kasneje stalo tudi
službe v knjižnici. Naslednji dan jo trinajstletni Jadran oceni kritično: »Malo sem bral
Prevzetnost in pristranost, ampak ta knjiga je zelo staromodna. Mislim, da bi Jane Austen
morala napisati kaj malo bolj sodobnega.« (Ibid. [15. 1. 1981] 14) Jadran si torej sposodi
knjigo, a ne ve, da si je sposodil klasično angleško literarno delo.
Sedem let kasneje Jadran romanopisja Jane Austen še vedno ne ceni. Kot knjižničar jo namreč
z oddelka angleške klasike prestavi med lahkotne ljubezenske romane. Ko ga po razlogih za
njegovo odločitev povpraša vodja knjižnice, ji Jadran takole utemelji svojo odločitev: »Ker
jim ta oznaka [lahkotni ljubezenski romani] popolnoma ustreza. Romani Jane Austen so
pocukrane12 limonade, ki jih berejo samo snobi in kreteni brez možganov.« (Resnične
izpovedi [14. 6. 1988] 70) Dogajanje doseže vrhunec, ko Jadran doživi maščevanje
knjižničarke. Zaradi svojega stališča in ravnanj izgubi službo. Ugotovi namreč, da je
knjižničarka diplomirala iz angleške književnosti prav z obravnavo »duhovne veličine« (ibid.)
te avtorice. Še več, Jadran do takrat še ne ve, da ne ceni dela Jane Austen le vodja knjižnice
(ki jo cinično označi kot »oboževalko« Jane Austen), temveč na to pomisli, ko se ga naslednji
dan vsi zaposleni v knjižnici izogibajo: »Jane Austen je očitno najljubša pisateljica vseh
knjižničark.« (Ibid.) V kolikor bralec oziroma bralka pripozna vrednost literature angleške
pisateljice, se nezanesljivi razlagalec, ki mu, ko je star 13 let, lahko pripišemo naivnost, zdaj
že približuje drugemu tipu nezanesljivega pripovedovalca, to je nezanesljivi presojevalec.
3.5.1.3 Faktične pomote Jadrana
Jadran se kot nezanesljivi razlagalec razkriva tudi v duhovitih faktičnih pomotah, ki se jih
seveda ne zaveda. Podajmo le en primer. V Skrivnem dnevniku spozna, da je prestar za tapete
z Bučkom (Nodijem) in se odloči, da bo sobo prebarval na črno. Po mukotrpnem večdnevnem
barvanju svoje sobe zapiše: »Ob 23.25 končal zadnji zvonček. Točno vem, kako se je počutil
Rembrandt potem, ko je poslikal Sikstinsko kapelo v Benetkah.« (Skrivni dnevnik [30. 5.
1981] 72).
3.5.2 Jadran Krt kot osebno vpleteni ali prizadeti pripovedovalec oziroma nezanesljivi,
zaslepljeni poročevalec
Jadran se kot nezanesljivi poročevalec najizraziteje razkriva ob poročanju o »seksualnih
škandalih« svojih staršev, ki jih »ima v svoji družini že dovolj« (Rastoče težave [22. 8. 1982]
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73). Jadran namreč (z obrambnimi mehanizmi – racionalizacijo, zanikanjem …) navkljub
vsem indicem afer svojih staršev vztrajno ponuja prešuštva (oziroma »razuzdanosti«, če
uporabimo besede tašče Jadranove mame) očiščene interpretacije. Jadran namige opazi, a jih
zmotno, naivno interpretira, čeprav mu spolnost ni tuja (»svojo stvar« redno meri (Skrivni
dnevnik [17. 3. 1981] 44) in meni, da jo bo kmalu potreboval (ibid. [21. 6. 1981] 82), se
počuti »hecno« ob opazovanju, kako Pandori »poskakujejo joški« (ibid. [28. 2. 1981] 34), pod
posteljo skriva pornografske revije …), ali pa njegov komentar ob indicih izostane. Jadran se
na eni strani kaže kot zaslepljeni interpret – ali pa ostane »brez besed«. Njegova zaslepljenost
deluje komično, hkrati pa lahko učinkuje tudi kot sredstvo stopnjevanja napetosti, saj se
bralec oziroma bralka vseskozi sprašuje, kaj se mora še zgoditi, da bo tudi pripovedovalec
ugotovil, kar bralec oziroma bralka že zdavnaj ve. Ker pa Jadran samega sebe vseskozi jemlje
zelo resno (je intelektualec, piše pesmi, si dopisuje z BBC-jem, hodi v knjižnico …), učinkuje
njegova zaslepljena oziroma naivna pripovedovalska pozicija komično.
Prvi »škandal« se bralcem in bralkam nakaže že v najzgodnejših zapisih, tempo razvijanja in
razkrivanja zgodbe pa je zelo nagel.
Po prvi omembi soseda Lukasa bralcu oziroma bralki namreč postane jasno, da se Jadranova
mama (Pavlina) zapleta v romantičen odnos z njim. Jadran Lukasa, ki obišče Jadranove bolne
starše in prinese rože za mamo, prvič omeni 10. januarja 1981. »Mama je sedela na postelji,
oblečena v spalno srajco, skozi katero se je videl lep del oprsja. Z gospodom Lukasom se je
trapasto pogovarjala, oče pa se je delal, da spi.« (11) Jadran torej spogledljivost zamenja z
določilom »trapast«.
Ko se Jadran ta dan vrne domov, se je Lukas »v spalnici pogovarjal z mamo. Ko je gospod
Lukas odšel, je v spalnico šel moj oče in se začel prepirati z mamo in jo spravil v jok. Oče je
slabe volje. To pomeni, da se že bolje počuti. Ne da bi me prosila, sem mami skuhal čaj. Zato
se je spet zjokala. Nekateri res niso nikoli zadovoljni.« (Ibid.) Jadranu torej uide bistvo
prepira med očetom in mamo, prav tako ne sprevidi razloga za mamine solze.
Že naslednji dan ponovno sliši prepir svojih staršev: »Prepirala sta se o škatli [pasjem
ležišču], potem pa je oče začel govoriti o gospodu Lukasu. Kakšno zvezo ima pasje ležišče z
gospodom Lukasom, je zame nerešljiva uganka.« (Ibid. [12. 1. 1981] 13). Da je težava v
»ležišču« – res pa ne pasjem – ostane Jadranu skrito.
14. januarja Jadran opiše naslednjo situacijo: »Gospod Lukas je v kuhinji pil kavo z mojo
mamo […]. Smejala sta se, ko pa sem vstopil, sta nehala. Soseda gospa Lukasova je pometala
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dvorišče. Videti je bilo, kot da je slabe volje. Mislim, da gospod in gospa Lukas živita v
nesrečnem zakonu. Ubogi gospod Lukas!« (Ibid. 13–14). Molka mame in njenega ljubimca
Jadran ne komentira – o Lukasu pa zapiše sodbo, ki je najbrž prav nasprotna od sodbe
nezaslepljenega bralca oziroma bralke. Lukasovi obiski se tudi v naslednjih dneh nadaljujejo,
skupaj z Jadranovo mamo Jadrana odpelje v šolo, kjer so »na poti domov videli gospo
Lukasovo. Z velikimi vrečami se je vračala iz trgovine. Mama ji je pomahala, a gospa
Lukasova ji ni mogla pomahati nazaj.« (Ibid. [16. 1. 1981] 15). Jadran Lukasa označi kot »res
prijaznega« (ibid. [17. 1. 1981] 15), ko ga vidi, da prinese svoji ženi čaj, medtem ko ona nosi
in ravna beton.
Jadranova zaskrbljenost nad dobrobitjo Lukasa se komično še nadaljuje. Čez nekaj dni Jadran
izve, da se bosta zakonca Lukas ločila – prva v njihovi ulici. »Mama je šla tolažit gospoda
Lukasa. Moral je biti zelo razburjen, ker je bila še vedno tam, ko se je oče vrnil iz službe.
Gospa Lukasova se je s taksijem nekam odpeljala. […] Ubogi gospod Lukas, zdaj bo moral
sam prati in vse drugo.« (Ibid. [21. 1. 1981] 18).
Kmalu se mama zaposli – in to v zavarovalnici, kjer je zaposlen tudi Lukas, nad čemer oče
seveda ni navdušen: »Vsak dan jo bo peljal v službo. Oče je slabe volje – obnaša se, kot da ga
bo konec.« (Ibid. [24. 1. 1986] 19). Napetost se stopnjuje, ko Lukas zboli: »Gospod Lukas je
od osamljenosti obležal, zato zdaj zanj skrbi moja mama, ko pride iz službe. Nikogar razen
nje ne spusti v hišo. […] Oče je slabe volje. Mislim, da je ljubosumen, ker gospod Lukas
noče, da bi ga obiskal tudi on.« (Ibid. [26. 1. 1981] 21). Odsotnost mame se v naslednjih dneh
le še stopnjuje: »Mama že nekaj dni skoraj nič ne gospodinji. Vse, kar počne, je, da hodi v
službo, tolaži gospoda Lukasa, bere in kadi.« (Ibid. [2. 1. 1981] 23). Stopnjujejo se tudi
prepiri staršev. »Zjutraj je oče prišel v mojo sobo in rekel, da bi rad malo poklepetal. […]
Potem je rekel, da mu je žal zaradi tistega vpitja včeraj in da 'z mamo preživljata težavno
obdobje'. Vprašal me je, ali bi mu rad kaj povedal. Rekel sem, da mi dolguje dvaintrideset
penijev […]. Dal mi je cel funt. Tako sem imel oseminšestdeset penijev dobička.« (Ibid [8. 2.
1981] 25). Jadran torej še vedno ne vidi in ne razume narave težav v odnosu njegovih staršev.
V naslednjih dneh doseže naivnost oziroma zanikanje Jadrana svoj vrhunec. Oče namreč
odide na službeno pot, Lukas pa se priseli h Krtovim, saj je gospa Lukas ob izselitvi odnesla
tudi vse pohištvo. Zamaši se plinski bojler, »tako da sta mama in gospod Lukas vso noč sama
poskušala popraviti bojler. Ob desetih sem šel dol, da bi se ponudil za pomoč, ampak
kuhinjska vrata so bila zaprta. Gospod Lukas je rekel, da jih ne more odpreti, ker je pri
bojlerju ravno v odločilni fazi, mama pa mu je pomagala in je imela polne roke dela.« (Ibid.
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[11. 2. 1981] 26). Besedne igre in aluzije Jadranu povsem uidejo in v svojem dnevniku ne
podvomi v verodostojnost zgodbe, čeprav se odvija tako rekoč pred njegovimi očmi, vsekakor
pa med njegovimi vrsticami.
In če mame ne zaloti ta dan med prešuštvovanjem, pa jo naslednji dan zaloti med barvanjem
svojih las: »Trinajst let in tričetrt sem mislil, da ima moja mama rdeče lase, zdaj pa izvem, da
ima svetlo rjave. Prosila me je, naj ne povem očetu. Kakšen zakon je to?« (Ibid. [12. 2. 1981]
28) Jadranov komentar je za bralca oziroma bralko komičen, ker v tem trenutku vidi prikrito
barvanje las svoje mame kot (edini) problem v zakonu njegovih staršev.
Na valentinovo prejme Pavlina veliko čestitko od Lukasa, ki je ne bo »n'kol pozabu« (Ibid
[14. 2. 1981] 28), od očeta pa kartico, v kateri piše: »Poskusiva znova.« (Ibid.) Jadran tega ne
komentira in se v svojem dnevniku ne sprašuje o pomenu sporočil. Za nameček Lukasa pred
očetom še brani: »Včeraj se je gospod Lukas preselil nazaj v svojo prazno hišo. Po mojem se
je naveličal poslušati prepire v zvezi s tisto kartico s slončkom. Očetu sem rekel, da mama ni
kriva, če jo kdo na skrivaj občuduje. Grdo se je zasmejal in rekel: 'Še veliko se boš moral
naučiti, sine!'« (Ibid. [15. 2. 1981] 29).
V naslednjih dneh je doma »mir, ker starša ne govorita drug z drugim« (ibid. [19. 2. 1981]
31). V nasprotju s pričakovanji v družinskih odnosih ni miru, ker bi bili vzpostavljeni na
konstruktivni ravni, temveč so (verbalno) odsotni. Že čez nekaj dni pa se Jadranova starša
glasno obkladata s kletvami: »Mama mu je za večerjo dala ržen kruh in tisti sir s peškami
[Lukas je namreč pojedel vso torto]. Oče ga je zagnal v steno in rekel, da ni nobena ********
miš, ampak ******** človek, mama pa je rekla, da je že dolgo, odkar jo je po človeško
*******!« (Ibid. [22. 2. 1981] 33) Jadranu tudi na tej točki umanjka izpeljani sklep, mu je pa
grozno »poslušati lastno mamo, kako preklinja« (ibid.). Čez nekaj dni ima Jadran novo
priložnost, da uvidi kočljivo situacijo, saj se mama z njim pogovori o »vsak dan bolj
zapletenem življenju«, o »odnosih med odraslimi« (ibid. [2. 3. 1981] 35), a je ne zmore
izkoristiti.
Jadranova sposobnost racionaliziranja se izrazito pokaže tudi dan pred spoznanjem, da se
bosta njegova starša ločila. Sliši namreč, kako Jurij razlaga svoji mami sledeče: »'S Pavlino
nama gre res slabo in zdaj se prepirava samo še o tem, kdo ne bo skrbel za Jadrana.' Po
mojem se je zmotil. Hotel je reči, kdo bo skrbel za Jadrana.« (Ibid. [13. 3. 1981 42).
Naslednji dan v svojem dnevniku obelodani: »Je že uradno. Ločila se bosta!« (Ibid. [14. 3.
1981] 42). Jadran ta dan zapiše, »da na celem svetu ni bolj nesrečnega človeka« (ibid.) od
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njega, nekoliko jasneje pa svojo željo, da bi starša vendarle ostala skupaj, zapiše kasneje, ko
fantazira, kako bi zapravil trideset tisoč funtov. Med alinejami, kaj bi z denarjem, zapiše tudi:
»Mami in očetu bi ponudil tisoč (vsakemu), zato da ostaneta skupaj.« (Ibid. [19. 3. 1981] 45).
Navkljub temu pa Jadran še zmeraj ne ve, kaj je eden pomembnejših razlogov za (začasni)
razhod njegovih staršev. Klicev Lukasa in maminih odgovorov, da je še »prezgodaj«, namreč
ne razume ustrezno: »Verjetno jo hoče povabiti v gostilno na kozarček, da bi vsaj malo
pozabila na svoje skrbi.« (Ibid. [15. 3. 1981] 43).
Jadran pa navsezadnje le začne sumiti, da se med njegovo mamo in Lukasom spleta romanca,
ko najde Lukasovo sporočilo, zapisano na hrbtni strani računa: »Pavlina, kako dolgo še? Za
božjo voljo, pojdi z mano. Za vedno tvoj, Bimbo.« (Ibid. [21. 3. 1981] 46) Jadran meni, da bi
bilo takoj treba obvestiti očeta, saj očitno verjame, da njegova vednost presega vednost očeta,
sporočilo pa zato skrije. Nekaj dni kasneje odide njegova mama z Lukasom na večerjo, ker pa
Jadran zaspi, ne ve, kdaj je prišla domov. »Oče je rekel, da je šla v zavarovalnico na
novoletno večerjo s plesom. Marca! Daj, nehaj s takimi, oče! Tudi jaz nisem od včeraj!« (Ibid.
[25. 3. 1981] 48). Jadran tako zdaj prvič zapiše, da mu starši resnico prikrivajo.
Čez nekaj dni razodene očetu svoje sume glede mame in Lukasa, oče pa mu pove, da traja to
že lep čas. Jadran zaključi: »Vsi so vedeli razen mene in očeta!!« (Ibid. [28. 3. 1981] 49).
Zgodba z Lukasom doseže vrhunec naslednjega dne, ko se Jadranov oče in Lukas stepeta:
»Spodobno srečanje se je končalo približno ob petih, ko je oče zvedel, kako dolgo sta mama
in gospod Lukas že zaljubljena.« (Ibid. [30. 3. 1982] 50).
Jadran torej v prvih štirih mesecih beleženja dnevniških zapisov veliko prostora namenja
razpadanju zakona svojih staršev. Navkljub obsegu videnega ali slišanega, nikoli ne zapiše
(oziroma sploh ne uvidi) razmerja, ki se dejansko splete med njegovo mamo in Lukasom.
Mestoma ponuja interpretacije, ki so zmotne (Lukas se mu smili, mamo vabi na kozarček,
njegov oče pretirava …), ali pa interpretacija povsem izostane. Jadranova razumevanja
učinkujejo vseskozi komično, saj so za nenaivnega bralca oziroma bralko malone absurdna.
Po drugi strani pa lahko Jadranove zapise razumemo kot zatajevanje realnosti, ki izhaja iz
njegove potrebe po ljubljenosti in stabilnosti odnosov. Četudi bralec oziroma bralka morda ne
dvomi v čustveni pretres, ki ga Jadranu v skladu s svojimi pričakovanji lahko pripiše, pa se
zdi, da Jadrana eskapade staršev ne travmatizirajo. Tudi v zvezi s pretepom, denimo, zapiše:
»Z okna svoje spalnice sem imel dober razgled. Gospa O'Learyjeva je rekla: 'Za otroka mi je
hudo.' In vsi so pogledali gor in me videli, zato sem pogledal še posebno žalostno. Mislim, da
mi bo enkrat v prihodnosti to doživetje še povzročalo travme. Trenutno sem v redu, ampak
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nikoli ne veš.« (Ibid.) Tak zapis bralko oziroma bralko odvrne, da bi do Jadrana razvil
patetično sočutje, vzpostavlja pa tudi možnost uvida, da razhod staršev za vsakega otroka pač
ni enako travmatičen, kar pa je v nasprotju z družbenimi pričakovanji.
Jadranova naivnost je izrazita tudi ob soočanju z istočasno nosečnostjo Dorin Krivec
(Paličnjakinja) in njegove mame, ki Jadranove dnevnike preokupirata v Rastočih težavah. V
nadaljevanju bomo navedli nekaj primerov.
Oče omeni Paličnjakinjo prvič že kmalu po razhodu s svojo ženo, torej še v Skrivnem
dnevniku. »Rekel je [oče], da bi mi jo enkrat rad predstavil. Pa smo tam – toliko o
samohranilskem, zapuščenem možu z zlomljenim srcem!« Da očetovo znanstvo s
Paličnjakinjo ni novost, izvemo, ko Paličnjakinjo omeni svoji mami »v upanju, da bo
ponorela od ljubosumja« (ibid. [26. 4. 1981] 62). Komentar mame je namreč sledeč: »O, a
Dorin še hodi naokrog?« (Ibid.) Še isti dan se Jadran vrne domov (za nekaj dni je namreč
odšel v Sheffield na obisk k mami in Lukasu) in navkljub očetovi trditvi, da je bila
Paličnjakinja na večerji, ugotavlja: »Po stanju hiše bi rekel, da je bila na zajtrku, kosilu in
večerji! Ženske še nikoli nisem videl, ampak po sledovih, ki jih je pustila za sabo, vem, da
ima svetlo rdeče lase, oranžno šminko in spi na levi strani postelje.« (Ibid.) Komentarja, kaj ti
sledovi pomenijo, ne ponudi.
Dorin Krivec dobi vzdevek, ki ga Jadran v svojem dnevniku uporablja, takoj ko se spoznata:
»Prvo srečanje z Dorin Krivec je bilo pravi šok. Ne morem si predstavljati, zakaj si je moj oče
želel mesenega spoznanja z njo. Suha je kot paličnjak. Nič joškov in nobene riti nima. Spredaj
in zadaj je čisto ravna, z nosom, usti in lasmi vred.« (ibid. [1. 6. 1981] 74) Oče ljubimka s
Paličnjakinjo, dokler se mama ne vrne 29. novembra domov: »Prej se je čisto nepričakovano
[Jadran je ni pričakoval, ker zaradi uporabe besede STOP ni razumel vsebine telegrama]
pojavila mama! S sabo je imela vse svoje kovčke. Svojo usodo je položila v očetove roke.
Oče je svoje telo takoj položil na njeno telo. Jaz sem se obzirno umaknil v svojo sobo, kjer
zdaj poskušam ugotoviti, kaj si mislim o mamini vrnitvi. Pravzaprav sem navdušen, vendar
me je strah, kaj bo rekla, ko bo videla, kako svinjska je hiša.« (Ibid. [29. 11. 1981] 134) Niti
Jadran niti bralec oziroma bralka pa v Skrivnem dnevniku še ne more predvideti zapletov s
Paličnjakinjo, ki Jadrana še čakajo.
Paličnjakinja se v Jadranovih dnevnikih ponovno pojavi v Rastočih težavah – in pojavi se na
vratih njihove hiše. »Nisem je videl, odkar je nehala hoditi z mojim očetom. Blazno hitro je
dihala in čudno je gledala. Ko je oče prišel k vratom, je bila čisto tiho, samo plašč je odpela
(malo se je zredila) in rekla: 'Samo toliko, da boš vedel, Jurij.' Potem se je obrnila in odšla
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proti cesti. Oče ni nič rekel. Samo nekam slaboten se je naslonil na stopniščno ograjo.« ([28.
4. 1982] 21) Jadran je z vidika bralca oziroma bralke spregledal očiten znak nosečnosti – in
tudi očetovega komentarja, da je izgled Paličnjakinje »cvetoč« (ibid.), Jadran ni razumel.
Jadran sreča Paličnjakinjo ponovno v knjižnici. »Za suho žensko je precej debela,« ugotavlja
(ibid. [18. 5. 2016] 30). Bralcu oziroma bralki (ne pa tudi samemu sebi) Jadran še razkrije, da
je razmerje med Paličnjakinjo in očetom aktualno: »Pravkar sem se spomnil, da je
Paličnjakinja uporabljala sedanjik, ko je govorila o svojem razmerju z mojim očetom.
Sramota pa taka! Ženska pri tridesetih, pa ne pozna osnovnih slovničnih pravil!« (Ibid.)
Kmalu se enigma Paličnjakinjine »debelosti« Jadranu kljub vsemu razkrije, a komičnost
Jadranove naivnosti se stopnjuje, saj Jadran niti ne pomisli, kdo bi lahko bil oče otroku – še
več, premestitev ga vodi v moralističen komentar: »Paličnjakinja je noseča! […] Uboga
ženska je bila videti blazno slabo. Sicer pa, prav ji je, kaj pa leta za moškimi. Me zanima, kdo
je oče.« (Ibid. [10. 6. 1982] 40–41)
Jadran pravzaprav izve, da je nosečnost Paličnjakinje posledica očetovega razmerja z njo šele,
ko oče naznani, da je rodila (ibid. [10. 8. 1982]). Do takrat pa tudi večkratni sprehodi mimo
hiše v enem dnevu (ibid. [16. 6. 1982] 43) in »žalostni glas« Paličnjakinje, ko očeta ni doma
(ibid. [16. 7. 1982] 58) ni dovolj. Jadranova slepovidnost doseže vrhunec, ko zaloti očeta in
Paličnjakinjo, držeč drug drugega za roko na sprehodu: »Pravkar sem videl očeta in
Paličnjakinjo, kako sta se z roko v roki sprehajala po nabrežju prekopa. Vem, da je potka
slabo tlakovana, toda Paličnjakinja bi lahko hodila tudi brez tuje pomoči. Lepo od očeta, da
Paličnjakinji stoji ob strani v trenutkih, ko je potrebna pomoči, vendar bi moral malo bolj
paziti na javno mnenje. Če bi ljudje videli starejšega moškega, kako se drži za roke z nosečo
žensko, bi gotovo sklepali, da je on oče njenega embrija.« (Ibid. [17. 7. 1982] 58) Jadran torej
morda prav zaradi osebne vpletenosti ne zmore povezati svojih doživetij v najverjetnejšo
interpretacijo in sprevideti, v kakšnem odnosu sta njegov oče in Paličnjakinja. Najverjetnejšo
interpretacijo sicer zapiše, a jo premesti k zunanjemu (ljudem), objektivnemu očesu.
Istočasno z namigi o nosečnosti Paličnjakinje se Jadran srečuje tudi z namigi o nosečnosti
svoje mame. Že v drugem dnevniškem zapisu v Rastočih težavah ga namreč mati ne želi
peljati k zasebnemu nosnemu specialistu (nos ima otečen zaradi vdihavanja lepila), ker
potrebuje denar za ginekologa ([5. 4. 1982] 7). Jadran sicer opazi, da se je razpoloženje
matere po pregledu spremenilo – »Mama se je od ginekologa vrnila zelo slabe volje!« (Ibid.
[8. 4. 1982] 12) – a indicev, da bi Jadran pomislil na mamino nosečnost, v njegovih zapisih ni.
Ko v kopalnici najde test nosečnosti (ki ga sicer ne prepozna), ga zaskrbi, da se je njegova
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mama začela »ukvarjati z okultnimi zadevami« (ibid. [25. 4. 1982] 20). Bralcu oziroma bralki
torej poda jasne namige, pridoda pa jim svojo absurdno interpretacijo.
Pogovor med očetom in mamo – »Skrivnosten pogovor. Mama je rekla: 'Jure, pozitivno je.'
Oče je odgovoril: 'Kristus, jaz ne morem še enkrat skozi vse tiste scene ob treh zjutraj, pri teh
letih že ne.' (Ibid. [26. 4. 1982] 20) – prav tako absurdno interpretira: materi postavlja očetu
nerazumne seksualne zahteve (ibid.).
Prav tako ne razbere, da je mati noseča, ko prestreže »čuden telefonski klic«, namenjen
njegovi mami (ibid. [5. 5. 1982] 23–24), niti ne razvozla najdenega lističa, na katerem
njegova mama zapiše argumente za in proti (nadaljevanju nosečnosti) (ibid. [17. 6. 1982] 43).
Jadran resnico spozna šele, ko mu to starši neposredno povedo (ibid. [26. 5. 1982] 34).
Jadranova zaslepljenost postane v razumevanju zapletenih razmerij njegovih staršev ponovno
očitna ob pojavu vprašanja očetovstva Jadranove sestre Rosie. »Zvečer je telefoniral gnida
Lukas. Mama se je kakšnih deset minut po tihem pogovarjala z njim, kot da bi se bala, da bi
jaz kaj slišal. Vsekakor pa sem dobro slišal zadnjo stvar, ki jo je rekla, preden je zagnala
telefon na drugi konec predsobe. To pa zato, ker je s sto decibeli zakričala: 'NO PRAV, PA
POJDI NA KRVNO PREISKAVO!'« (Ibid. [23. 11. 1982] 115). Jadran ponudi bralcu
oziroma bralki interpretacijo: »Mogoče se [Lukas] boji, da ima kakšno hudo krvno bolezen.
Upam, da jo ima res.« (Ibid.)
Naslednji namig Jadran dobi, ko govori z Lukasom po telefonu: »Povedal sem mu, da sta
mama in oče v gostilni. Vprašal me je, v kateri gostilni, jaz sem mu povedal, on pa me je,
namesto da bi odložil, začel spraševati kup stvari v zvezi z Rozi, prosil me je celo, naj jo
prinesem k telefonu, da bo lahko slišal, kako zna že čebljati. […] Potem je Lukas rekel nekaj
zelo čudnega: 'To je moja punca!' Mama je prišla domov slabe volje, oče pa še slabše. Zdi se,
da je mama sredi partije pikada nujno morala na telefon.« (Ibid. [23. 1. 1983] 144). Jadran je
dvakrat zaslepljen: najprej ne razume, zakaj ga Lukas sprašuje toliko o njegovi sestri, nato pa
ne poveže, da je slaba volja posledica Lukasovega telefonskega klica. Jadran navsezadnje, po
skoraj enem letu, le pride do pravilne ugotovitve: »Kaže, da sta marca 1982 oba starša gojila
skrivni zunajzakonski ljubezenski razmerji, ki sta botrovali rojstvu dveh otrok.« (Ibid. [3. 2.
1983] 149), čeprav se očetovstvo Rosie dokončno razkrije šele v enem od naslednjih
dnevnikov.
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3.5.3 Problem izbire tipa pripovedovalca
Jadran Krt, pisec dnevnikov torej deluje kot nezanesljiv pripovedovalec v okviru vsaj dveh
tipov – na ravni naivnega pripovedovalca (razlagalca) ter zaslepljenega pripovedovalca
(poročevalca). Pripovedovalca lahko teoretično razlikujemo glede na izvor njune
nezanesljivosti: pripoved prvega je nezanesljiva zaradi pomanjkanja izkušenj, pripoved
drugega pa zaradi močne osebne vpletenosti med elemente fikcijskega sveta, ki mu
predstavljajo zahtevno emocionalno breme (Harlamov 41).
Če se zdi teoretična opredelitev tipov pripovedovalca (in njihovo medsebojno ločevanje)
zanesljiva, pa se ob interpretaciji izkaže, da je pomemben dejavnik pri razumevanju
posameznih delov besedila pravzaprav podoba Jadrana, ki nastane v konkretni bralski
izkušnji. Najprej mora bralec oziroma bralka sploh preseči Jadranovo naivnost (kar ni nujno
samoumevno). Bralec oziroma bralka namreč Jadranovih zapisov ne razume zgolj skozi
besede pripovedovalca, temveč prazna mesta opomenja s širšim kontekstom, podanim v
besedilu, ter svojim horizontom pričakovanja. Jadran deluje hkrati kot otrok, kar pomeni, da
je izvor njegove nezanesljivosti lahko pomanjkanje izkušenj, ker pa je hkrati osebno vpleten v
razburkano ljubezensko življenje svojih staršev, predstavlja ta njegova umeščenost možen
pogoj za drug tip njegove nezanesljive pripovedi.
Razumevanje Jadrana kot zaslepljenega ali kot naivnega pripovedovalca je torej podvrženo
presoji konkretne bralke oziroma bralca, ki ga določajo njegove življenjske okoliščine,
izkušnje ipd. Kolikor se zdi današnjemu – tudi osnovnošolskemu – bralcu oziroma bralki
Jadranovo nerazumevanje indicev kompleksnih razmerij njegovih staršev nepojmljivo, bi
najstnik oziroma najstnica, ki je odraščal v osemdesetih, prav lahko tudi sam imel težave pri
dekodiranju namigov. Petridis namreč opozarja, da so na nacionalni televiziji v osemdesetih
prepovedali predvajanje glasbenega videa, ker je bilo v glasbenem besedilu omenjeno
kontracepcijsko sredstvo – diafragma (ibid.), ki jo je v času »mesenega spoznavanja« z
Lukasom uporabljala tudi Jadranova mama (Rastoče težave [2. 2. 1983] 148–149).
Tipizacija nezanesljivosti pripovedovalca tako ni le del besedila samega, temveč jo
pomembno določa prav bralska izkušnja. Še več, prav mogoče je, da deluje pripovedovalec
hkrati na ravneh obeh opisanih tipov. Da ga lahko razumemo na ta dvojen način, moramo kot
možnost privzeti t.i. obrat: Jadran se na zavestni ravni, ki se materializira v dnevniških
zapisih, kaže kot naivnež – a le zato, ker je zaslepljen. Mehanizmi, ki delujejo v ozadju in so
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pogoj njegove zaslepljenosti, ga namreč pripeljejo do naivnosti. Jadran je torej kot literarni
junak zaslepljen, kot pripovedovalec pa naiven.
Skušajmo zdaj postaviti tip pripovedovalca še v »crossover« perspektivo. Jadran deluje kot
nezanesljiv pripovedovalec na dveh ravneh. Prva raven je raven razumevanja odnosov med
literarnimi osebami: Jadran sicer povezave opiše, ne zmore pa jih razumeti, zato so njegove
sodbe nezanesljive. Prva raven naivnosti je torej vezana na ožje življenjsko okolje literarnega
junaka. Druga raven pa je raven razumevanja širših, družbeno-političnih razmerij. Tako,
denimo, ne more razumeti razburjenja, ki ga je povzročil z zamenjavo časopisja, ki ga
raznaša: »Danes so se časopisi čisto zmešali. Brestov drevored je dobil Sun in Mirror,
Zadružna ulica pa tiste težke [Times, Daily Telegraph, Guardian]. Ne vem, zakaj so se vsi
tako razburjali. Človek pri pričakoval, da bodo bralci veseli prijetne spremembe.« (Skrivni
dnevnik [26. 2. 1981] 34) Jadranu v tej neljubi napaki uide, da se časopisi, ki jih raznaša, ne
razlikujejo le po fizični teži, temveč tudi po kvaliteti in politični obarvanosti. To pa je svet, ki
ga on vsaj v zgodnejših dnevnikih še ni spoznal.
Zapisano pa pomeni, da za mlajši bralski krog učinkujejo dnevniki Jadrana Krta komično, ker
ga ta krog zanesljiveje presega na prvi ravni, torej na ravni razumevanja odnosov med
literarnimi osebami, manj zanesljivo, če sploh, pa ga presegajo na drugi ravni. Jadran Krt je
torej v najstniških rokah verjetneje »zgolj« mladinski komični dnevniški roman, saj je šele
preseganje naivnosti Jadrana na drugi, torej širši družbeni ravni, pogoj za žanrski premik v
družbeno satiro. Odrasli bralec praviloma Jadrana presega na prvi ravni, zanesljiveje od
mlajšega bralskega kroga pa tudi na drugi ravni. Z vidika odraslega bralca oziroma bralke
imajo dnevniki Jadrana Krta torej potencial dvojnega komičnega učinka in premika v polje
družbeno-politične satire. Kot zapiše Watson, Jadran deli usodo milijonov ljudi, ki niso bili
rojeni v bogastvo. Preden analiziramo Jadrana skozi prizmo družbeno-političnih razmer v
Angliji v osemdesetih, pa bomo te okoliščine opredelili.

3.6

SOCIALNO-POLITIČNA PODOBA ANGLIJE V OSEMDESETIH:

NEOLIBERALIZEM

Današnja razumevanja pojma neoliberalizem se vzpostavijo v osemdesetih letih 20. stoletja
(Steger in Roy 11), čeprav je beseda »neoliberalizem« nastala že v času med prvo in drugo
svetovno vojno v Nemčiji (ibid. IX). Pojma se v devetdesetih letih oprimejo negativne
konotacije, oznaka neoliberalec oziroma neoliberalka pa se je skozi 20. stoletje povezala s
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številnimi politiki in političarkami, med njimi tudi oziroma še posebej z Margaret Thatcher
(1925–2013) (ibid. IX–XI).
V okviru diplomskega dela se bomo pri tem pojmu pomudili le toliko, da bomo lahko
razumeli ekonomsko-socialno oziroma politično paradigmo Združenega kraljestva v
literarnem/dogajalnem času analiziranih dnevniških romanov, torej času, ki ga (tudi) izven
fikcijskega sveta pomembno zaznamuje prav politika Margaret Thatcher.
Neoliberalistična paradigma nastane kot odgovor na ekonomsko-politično smer (t.i. povojni
konsenz), ki jo po drugi svetovni vojni začrta John Maynard Keynes (ibid. 7–10).
Intelektualno podlago neoliberalističnim pojavnostim pripravi Friedrich August von Hayek,
popularizira ga Milton Friedman (ibid. 15–20), politično pa uresniči nova desnica (Ronald
Reagan v Združenih državah Amerike, Margaret Thatcher v Združenem kraljestvu).
Neoliberalizem je torej predikat, ki stoji ob imenu premierke Margaret Thatcher, premierke
Združenega kraljestva od leta 1979 do leta 1990. Skupaj z Ronaldom Reaganom,
predsednikom Združenih držav Amerike (ki jim ta predseduje od leta 1981 do leta 1988),
predstavlja pravzaprav enega od stebrov prvega vala neoliberalizma (Steger in Roy 21).
Steger in Roy razumeta pojem neoliberalizem skozi tri njegove pojavne oblike – kot
ideologijo, kot način upravljanja in kot politični program (11). Z vidika razumevanja
obravnavanih literarnih besedil je ključna tretja pojavna oblika, tj. neoliberalizem kot politični
program, ki sledi formuli »D–L–P«: deregulacija (ekonomije, trga), liberalizacija (trgovine,
industrije), privatizacija (državnih podjetij in druge lastnine). V skladu s formulo deregulacije,
liberalizacije in privatizacije neoliberalna politika niža davke (zlasti bogatejšim), zmanjšuje
sredstva, namenjena ukrepom socialne države oziroma državne blaginje, spodbuja prost
pretok kapitala in delovne sile ipd.
Neoliberalizem namreč sloni na prepričanju, da bo družba, kolikor ta obstaja, najbolj
funkcionalna (in svobodna), ko bodo tržne sile delovale po svojih lastnih zakonitostih
(Pikalo 5). Tržne sile, ki jih med drugim določa tudi razmerje med ponudbo in
povpraševanjem, naj bodo torej tiste, ki določijo, katere družbene pojavnosti bodo obstale,
katere pa bodo izginile.
Neoliberalna

politika

se

pogosto

združuje

tudi

z

neokonservativno

politiko.

Neokonservativizem poudarja tradicionalne, t.i. družinske vrednote, poudarja nacionalizem,
pomemben vidik neokonservativizma pa je težnja k militarizaciji države (Steger in Roy 14).
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Analiza političnih odločitev, sprejetih pod vodstvom Margaret Thatcher, kaže, da je pojma
mogoče uporabljati tudi sinonimno (ibid. 22).
Čeprav je neoliberalizem »predvsem teorija politično-ekonomskih praks, ki pravi, da do
človeške blaginje najhitreje pridemo z osvoboditvijo individualnih podjetniških svoboščin in
veščin v institucionalnem okviru, ki ga zaznamujejo močne pravice do zasebne lastnine, prosti
trgi in prosta trgovina« (Harvey 7), pa ta ne določa le razumevanja ekonomije, temveč določa
tudi odnos države in oblasti do posameznikov in posameznic. Na kratko: neoliberalizem
spreminja vlogo države.
Neoliberalizem tako ni pojem, vezan izključno na ekonomijo, temveč tudi na družbo in
posameznika oziroma posameznico. Označuje torej specifični ne le ekonomski, temveč tudi
družbeni projekt. Margaret Thatcher izrazi to misel leta 1981 takole: »Pri usmeritvi politike
zadnjih trideset let me najbolj moti njena usmerjenost v kolektivistično družbo. Ljudje so
pozabili na osebno družbo13. […] Ekonomija je metoda; cilj pa je spremeniti srce in dušo.«
(»Mrs Thatcher: The First Two Years«)
Zaradi svoje neomajnosti (»Ni alternative!« je bil njen pogost odgovor kritikom in
kritičarkam) – pa tudi nezmožnosti Laburistične stranke, da bi njenemu socialnoekonomskemu političnemu programu predstavila prepričljivo alternativo – je neoliberalistična
agenda del vladajoče politične misli še danes, in to ne glede na politični pol. Neoliberalizem
je tako postal prevladujoča politična paradigma.
3.6.1 Kratek oris političnega vzpona Margaret Thatcher
Margaret Thatcher se je rodila leta 1925. Njeni starši so vodili trgovino z živili v angleškem
kraju Grantham.14
Leta 1943 je odšla v Oxford in 1947 tudi zaključila študij kemije. Prvič kandidira na volitvah
leta 1950 (kot najmlajša kandidatka v državi) za mesto poslanke konservativne stranke, a ni
uspešna. Leta 1951 se poroči z Denisom Thatcherjem, lokalnim poslovnežem.
V parlament je prvič izvoljena leta 1959, med letoma 1964 in 1970 pa je bila članica
konservativne vlade v senci. Ko na volitvah leta 1970 zmaga njena politična opcija, je
Thatcher imenovana na mesto ministrice za izobraževanje (»Biography«). Čeprav z njenim
imenom povezujemo neusmiljeno rezanje izdatkov države, ki naj bo kar se da »vitka«, je v
času vodenja ministrstva za izobraževanje uspela preprečiti največje finančne reze v svoj
resor. Dodobra pa je ostala v spominu zaradi ukinitve brezplačnega mleka v šolah (Evans 5).
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Leta 1974 konservativna stranka ne dobi več zadostne podpore na volitvah, oblast zato
prevzamejo laburisti.
Država je v sedemdesetih v gospodarskih škripcih oziroma stagnaciji: rast je nizka, valuta
izgublja na vrednosti, veča se število brezposelnih, državo pretresajo protesti in stavke …
(ibid. 12–17). Thatcher detektira izvor problemov v politiki konsenza. Leta 1975 kandidira za
predsednico Konservativne stranke in s svojimi pogledi prepriča večino v svoji stranki.
Na volitvah 1979 Konservativna stranka pod njenim vodstvom zmaga, prav tako še na treh
naslednjih volitvah, Thatcher pa je bila premierka Združenega kraljestva do leta 1990, ko je
tudi zaradi nesoglasij v stranki odstopila s položaja predsednice (»Biography«).
3.6.2 Neoliberalizem Margaret Thatcher – thatcherizem – in njegove posledice
Thatcher, kot zapiše Kovač, »je prišla v pravem času na pravo mesto. Bila je dovolj sveža in
provokativna za senilno torijsko združbo […], dovolj dojemljiva za politični in osebni
redizajn […] in ravno prav perspektivna za veliko medijsko podporo v The Sun.«
Neoliberalno ekonomsko-socialno politično doktrino Združenega kraljestva v času vodenja
Margaret Thatcher, železne dame – ta vzdevek je dobila zaradi »odločnosti in premočrtnosti«
(prim. Kovač), ki jo je med drugim ubesedila v znamenitem izreku 10. oktobra 1980: »Vi se
obrnite, če želite. Ta dama se ne bo obrnila.«15 (»Speech to Conservative Party Conference
('the lady's not for turning')«) – imenujemo thatcherizem. Margaret Thatcher je namreč:

nemudoma pokazala trdno odločenost, da opravi z institucijami in značilnimi politikami
socialdemokratske države, ki se je v Veliki Britaniji utrdila po letu 1945. To je zahtevalo
soočenje z močjo sindikatov, napad na vse vrste družbene solidarnosti, ki so ovirale
konkurenčno fleksibilnost (med drugim na tiste, ki so se izražale v lokalni samoupravi in v
moči številnih poklicev in njihovih združenj), odpravo zavez k državi blaginje, privatizacijo
javnih podjetij (vključno s socialnimi stanovanji), znižanje davkov, podporo podjetniškim
pobudam in izgradnjo ugodne poslovne klime, ki bi spodbudila močan pritok tujih investicij
[…]. (Harvey 33; prim. Steger in Roy 38)

Thatcherizem torej ne stremi le k neoliberalni ekonomiji (svobodni trg, vitka država), temveč
tudi k neoliberalnim odnosom. »Vse oblike družbene solidarnosti naj bi se razgradile v prid
individualizmu, zasebni lastnini, osebni odgovornosti in družinskim vrednotam.« (Ibid., 34)
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Thatcherizem pravzaprav vzpostavi obratno sorazmerje med odgovornostjo države in
odgovornostjo posameznika oziroma posameznice. Manjša kot je vloga države v
zagotavljanju individualne blaginje, večja je odgovornost posameznika in posameznice za
svojo blaginjo. Državo torej osvobaja odgovornosti za kakovost življenja svojih državljanov
in državljank, nalaga pa jo posameznikom oziroma posameznicam samim, ki nosijo vse večji
delež krivde za neuspeh v svojem življenju in posledice svojih odločitev.
Thatcher tako na novinarjevo vprašanje, ali se bodo ljudje morali navaditi na višjo
brezposelnost, ki je bila prva posledica njenih političnih odločitev, odgovori: »Na kratek rok –
da. Kasneje pa je to odvisno od tega, ali bodo ljudje zagrabili priložnosti […] Ne krivite mene
za svojo brezposelnost. To je vaša krivda.« (»Mrs Thatcher: The First Two Years«).
Citirano držo dobro ilustrira tudi njena izjava v intervjuju za revijo Woman's Own. Thatcher
namreč moti mnenje ljudi, da mora njihove težave reševati država; moti jo mnenje
brezdomcev, da je dolžnost države priskrbeti bivališče zanje; moti jo, da brezdomci in
brezdomke valijo krivdo za svojo lastno nesrečo na družbo oziroma družbeno ureditev. Takrat
izreče znamenite besede: »Kdo je družba? Družba ne obstaja. So samo posamezni moški in
ženske, so družine.« (»Interview for Woman's Own«) Država torej ni odgovorna za blaginjo
svojih državljanov in državljank, temveč morajo za svojo blaginjo poskrbeti sami.
Njena politika se zavzema za »vitko« državo, zato je ena poglavitnih potez njene vladavine
zmanjšanje državnih izdatkov, zlasti tistih, povezanih s socialnimi transferji (ti so pač pogosto
v nasprotju z vrednotami individualizma, tekmovalnosti, samostojnosti …). Ker je Thatcher
prezirala »veliko državo«, je prodala – privatizirala – državna podjetja (letalska industrija,
telekomunikacije, prevoz, goriva …). Prav tako je, denimo, privatizirala občinska stanovanja
(council houses), kar je posledično pomenilo poslabšanje socialnega statusa tistim, ki
stanovanja, v katerem so živeli, niso mogli odkupiti (Steger in Roy 39).
Thatcher je stremela k deindustrializaciji, zapirala tržno neuspešna podjetja, saj mora
»svobodni trg« biti ta, ki odloča, katera delovna mesta se bodo ohranila, katera pa ne (ibid.
39–41). Prihodnost je videla v močnem finančnem sektorju. Thatcher je »uničila angleško
avtomobilsko industrijo, propadlo je jeklarstvo in ladjedelništvo, pa vrsta predelovalnih
industrij, sesula se je mreža javnih transportnih organizacij, bolnišnic in šol, nekatere regije so
razvojno obstale,« zapiše Kovač. Ekonomski uspeh, ki ga je Britanija doživela, je bil zgrajen
na »omejevalni plačni politiki in zniževanju javnih storitev, […] socialne razlike so se
povečale, položaj srednjega razreda pa poslabšal.« (Ibid.)
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Kolikor bi naj torej ekonomija bila polje omogočanja družbene blaginje, je Thatcher za ceno
»ugodnih« ekonomskih kazalcev žrtvovala blaginjo nižjih razredov v Združenem kraljestvu.
Rezultat njenih ekonomsko-socialnih ukrepov pa je tudi povečanje razlike med bogatejšimi in
revnejšimi v državi (»1980: Thatcher 'not for turning'.«). Na očitek poslanca v parlamentu 22.
novembra 1990, da se je razlika med dohodkom najbogatejših in najrevnejših povečala, je
odgovorila takole: »Gospod pravi, da bi raje videl revne še revnejše, samo da bogati ne bi bili
bogatejši. Na tak način ni mogoče ustvariti bogastva, namenjenega ukrepom socialne države,
kakor smo ga mi. Kakšna politika. Da, raje bi videl revne še revnejše, samo da bogati ne bi
bili bogatejši.« (»HC S: [Confidence in Her Majesty's Government]«)
Svojo politično kariero je Thatcher lahko gradila na ruševinah moči sindikatov, ki jih je
zlomila (Willenius; Evans 37–39). Ker pa so njeni politični prijemi sprva brezposelnost
povečali (ta je leta 1982 presegla tri milijone), je za svojo nadaljnjo vladavino potrebovala
zmago na drugem področju. Svojo moč je utrdila v vojni za Falklandske otoke leta 1982. Na
mirno reševanje spora med Argentino in Združenim kraljestvom ni pristala (niti ga ni videla
kot mogočo rešitev) – še več, mednarodni incident je komentirala z besedami: »Ko se
polovico svoje politične kariere ukvarjaš z dolgočasno temo, kot je okolje, je imeti pravo
krizo poživljajoče.« (»Margaret Thatcher: From Grocer's«) Združeno kraljestvo je v vojni z
Argentino zmagalo, a umrlo je 255 vojakov Združenega kraljestva in 649 vojakov Argentine.
Priljubljenost premierke je poskočila in ji zagotovila zmago na naslednjih volitvah (ibid.).
Zapisali smo že, da so neoliberalne politike nastale kot odgovor na povojni konsenz (Thatcher
ga imenuje demokratični socializem), ki je stremel k močni in obsežni socialni državi. Mnenje
Thatcher o konsenzu na sploh razvidno iz njenega predavanja na Univerzi Monash: »Konsenz
je proces opuščanja vseh prepričanj, načel, vrednot in politik z namenom iskanja nečesa, v kar
nihče ne verjame, a mu nihče ne oporeka.« (»Speech at Monash University«)
Poleg tega pa Thatcher svojo politiko utemeljuje tudi kot nasprotno socialistični in
marksistični, ki se nevarno širi: »Marksisti vstanejo zgodaj zjutraj, da bi širili svojo stvar. Mi
moramo vstati še bolj zgodaj, da bi zavarovali svojo svobodo.« (»Article for Hamburger
Abendblatt«) Oziroma: »Komunizem nikoli ne spi in nikoli ne spremeni svojih namer – tudi
mi ne smemo. Naša prva dolžnost do svobode je, da branimo svojo svobodo. Nekega dne pa
jo bomo vsaj malo lahko prenesli tudi tistim ljudem, ki je nimajo.« (»Speech at 'Youth for
Europe' Rally«) Fantazma socializma in/ali marksizma je za Thatcher čisto nasprotje njenih
prizadevanj: »Obstajata dve poti, ki ju lahko izbere katerakoli vlada. Ena pot temelji na
svobodni družbi, ki je zapisana v srce ameriške ustave. Druga pot dopušča le en pogled na
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ekonomijo in politiko – v njej je vse ali v lasti države ali s strani države nadzirano, vključno z
mediji, idejami, svobodo govora …« (»Margaret Thatcher – Capitalism and a Free Society.«)
Thatcher torej svojo politiko utemeljuje z demonizacijo ekonomskih in političnih sistemov, ki
poudarjajo vlogo in pomen države in njenih intervencij.
Opis thatcherizma bomo zaključili s kratkim komentiranim preletom statističnega pogleda na
posledice njenih politik, ki ga poda James Ball. Omenili smo že, da je bila ena večjih reform
njene vlade reforma na področju socialnih stanovanj. Posamezniki in posameznice so imeli
namreč možnost odkupiti stanovanje, v katerem so živeli. A posledica tega ukrepa je bistveno
zmanjšanje števila socialnih stanovanj (in dolge čakalne vrste v današnjem času). Prav tako so
posamezniki in posameznice najemali kredite z visokimi obrestnimi merami, kar je mnoga
gospodinjstva spravilo v hude (finančne in druge) težave. Prav tako so se med letoma 1979 in
1989 cene stanovanj na trgu potrojile – nakup stanovanja je za del populacije postal nemogoč.
Dohodki gospodinjstev so se med letoma 1979 in 1990 na splošno povečali, a bistveno bolj so
se povečali dohodki najbogatejših.16 Globina razrednega prepada se je torej v času
thatcherizma poglobila. Število otrok, živečih v revščini, se je med letoma 1979 in 1990
podvojilo, prav tako se je povečalo število starejših, ki živijo v revščini. Zdi se, da je
novodesničarska ideja curljanja gospodarskega uspeha do najnižjih slojev problem revščine
povečala, ne pa rešila (Haralambos in Holborn 179).
Thatcher je grobo posegla tudi na področje rudarstva: če je bilo še leta 1980 v Združenem
kraljestvu 230.000 rudarjev, jih je bilo leta 1990 le še 57.000. A število izgubljenih delovnih
mest na področju rudarstva se ni zmanjševalo le v času njenega vladanja – še več tovrstnih
delovnih mest je bilo izgubljenih že pred njo. Kar so delavci Thatcher najbolj zamerili, je
njeno ukinjanje rudarskih delovnih mest brez zagotovitve alternativnih, novih delovnih mest.
Brezposelnost se je močno povečala, zlasti pa so bili prizadeti severna Anglija, Škotska in
Wales.
Čeprav je Thatcher (še pred nastopom na funkcijo predsednice vlade) v parlamentu podprla
dekriminalizacijo homoseksualnosti ter legalizacijo splava, je v svojem času podprla t.i. člen
28, ki je prepovedoval obravnavo homoseksualnosti v šolah. Leta 1987 je dejala: »Otroke, ki
bi jih morali učiti spoštovanja tradicionalnih vrednot, učimo, da imajo neodtujljivo pravico
biti istospolno usmerjeni. […] Vsi ti otroci so ogoljufani.« (»Speech to Conservative Party
Conference«). Zanimivo pa se navkljub konservativnim vrednotam, ki jih njena politična
opcija propagira, v času njenega vodenja vlade število porok zmanjša, število ločitev pa
naraste (Ball).
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3.7

PREDSTAVITEV SKRIVNEGA DNEVNIKA, RASTOČIH TEŽAV TER RESNIČNIH

IZPOVEDI V KONTEKSTU NEOLIBERALIZMA OZIROMA THATCHERIZMA

Duh thatcherizma in širših družbenih okoliščin osemdesetih, če parafraziramo Watsona, je
ujet v Jadranovih dnevniških zapisih, bralcem in bralkam pa je posredovan preko naivnega
pripovedovalca, ki omogoča satirično branje. Besedila bomo zdaj predstavili še v luči
opisanih ekonomsko-socialnih politik, ki jih je uveljavljal thatcherizem, predstavili pa jih
bomo po posameznih področjih.
3.7.1 Socialno-ekonomski položaj Jadranove družine
Jadran v času pisanja Skrivnega dnevnika, Rastočih težav in večinoma tudi v času Resničnih
izpovedi živi v mestu Leicester. Leicester je mesto, ki je bilo za Thatcher pomembno. V času
prve volilne kampanje leta 1979 je dejala: »Če želimo zmagati na nacionalni ravni in to z
veliko večino, moramo zmagati v tem mestu.« (»Ibid.«) Ko je obiskala Leicester, je še dejala,
da ima dobre razloge, zakaj bi prav njena stranka morala zmagati v Leicestru. Prav to mesto je
namreč »odlično središče industrije in trgovanja, ki bo imelo velike koristi od politik
Torijcev« (ibid.). Poglejmo, kakšne koristi njenih politik je imela družina Krt.
Jadranovo doživljanje ekonomsko-socialnega položaja se razbira skozi opise stanja njegove
družine same – pa tudi skozi Jadranove primerjave položaja drugih družin v njegovi okolici,
zlasti s položajem Nigelove in Pandorine družine, ki sodita v višji družbeni razred, ter družine
Barryja Kenta, ki predstavlja t.i. podrazred.
Še preden se bralec oziroma bralka dodobra seznani z Jadranovimi okoliščinami, Jadran v
svojih dnevnikih posredno razkrije Nigelov položaj. Med božičnimi počitnicami je namreč
»lepo zagorel« (Skrivni dnevnik [5. 1. 1981] 8), kar pomeni, da je odšel na počitnice v kraje,
ki Jadranu niso dosegljivi, pa tudi »niti enega mozolja,« s katerimi se bori Jadran, »še nima!«
(Ibid.) V Nigelovi prehrani, za razliko od Jadranove, očitno ne primanjkuje vitaminov (ibid.
8). Za nameček je Nigel za darilo dobil še novo modno kolo, o kakršnem lahko Jadran le
sanja.
Jadran svoje življenjske okoliščine označuje kot »neurejene« (ibid. [11. 1. 1981] 12). Njegova
mati ni zaposlena, a Jadran tega ne vidi kot problem – še več, nad materinim iskanjem
zaposlitve se v kasnejših zapisih pogosto huduje (njegovo razumevanje mame bomo opisali v
ločenem razdelku). Čeprav je njegov oče sprva še zaposlen kot prodajalec električnih peči za
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skladišča (ibid. [10. 2. 1981] 26), Jadran po vikendu, ki ga preživi na obisku pri prijatelju
Nigelu, interpretira domače okoliščine takole: »Ta vikend z Nigelom mi je res odprl oči! Ne
da bi vedel, sem preteklih štirinajst let živel v revščini. Prenašati sem moral manjvredne
bivalne prostore, ušivo hrano in ničvredno žepnino. Če mi oče s sedanjo plačo ne more
zagotoviti spodobnega življenjskega standarda, si bo pač moral poiskati drugo službo. […]
Nigelov oče je garal kot suženj, da je ustvaril moderno okolje za svojo družino. (Ibid. [12. 4.
1981] 56) Jadran torej vali krivdo za ekonomsko situacijo na svoje starše oziroma –
natančneje – na očeta, ki ne »gara« kot Nigelov oče.
Ekonomski položaj se jasneje razkrije, ko odide Jadranov oče – navkljub opravljanju
plačanega dela – po praznikih na banko. »Danes zjutraj je bil oče prvi v vrsti pred banko. Ko
sva prišla noter, je blagajnik rekel, da ne more izplačati nič denarja, ker ga očetu ni nič ostalo.
Moj oče je zahteval upravnika. […] Ven je prišel glavni šef, gospod Skopuh, in pomiril očeta.
Rekel je, da mu bo preskrbel začasno prekoračitev.« (Ibid. [21. 4. 1981] 59–60). Ob razkritju
očitno nezadostne višine plače lahko bralec oziroma bralka razbere ciničen odnos. Townsend
je uporabila označevalno strategijo indirektne karakterizacije: označevalno oziroma
karakteristično ime vodje banke je – Skopuh.17
Očetovemu poslu pa ne kaže dobro: »Oče je v skrbeh, električne peči za skladišča se slabo
prodajajo. Oče pravi, da to dokazuje, da kupci niso tako neumni, kot vsi mislijo. […] Svetoval
sem mu, naj se vpiše v klub ali si poišče konjička, ampak on se je odločil, da se bo smilil
samemu sebi. Samo še takrat se smeje, ko so na televiziji reklame za električne peči za
skladišča.« (Ibid. [29. 4. 1981] 63). Jadran torej kaže nerazumevanje duševne stiske
njegovega očeta zaradi usihajočega posla – in mu ponudi naiven nasvet.
Resnost položaja Jadran razkrije, ko v samohranilski družini (Jadranova mama ta čas živi z
Lukasom) zmanjka hrane: »Nič ni ostalo v zamrzovalniku, nič v shrambi in v košari za kruh
samo prepečenec. Ne vem, kaj oče počne z denarjem. Prisiljen sem se bil oglasiti pri babici,
preden bi umrl od podhranjenosti.« (Ibid. [3. 5. 1981] 64) Njegov oče pa ne zmore plačevati
mesečnih stroškov, kar Jadran razkrije, ko potrebuje denar, ki ga mora izročiti Barryju Kentu:
»Očeta je brez zveze prositi, obupan je zaradi vseh tistih opominov.« (Ibid. [30. 4. 1981] 63)
Višina očetovih dolgov je razkrita, ko v hiši odklopijo elektriko. »Začudil sem se, ko sem
slišal, da nam je [uslužbenec elektro podjetja] prišel odklopit elektriko. Oče jim dolguje 95,79
funta. Električarju sem povedal, da potrebujemo elektriko za osnovne življenjske potrebe, kot
sta televizija in stereo, toda rekel je, da ljudje, kot smo mi, spodkopavamo moč cele države.«
(Ibid. [9. 5. 1981] 67). Jadran, ki med osnovnimi potrebščinami duhovito našteje televizijo in

41

stereo, v tej situaciji poda očetu takle nasvet: »Rekel sem mu, da bi on moral vsak teden dati
na stran denar za račune, tako kot to počne babica.« (Ibid.) Zdi se, da električar in Jadran
očetovim pritožbam odgovorita v duhu besed Margaret Thatcher: »Moja politika nima temelja
v nekakšnih ekonomskih teorijah, temveč temelji na rečeh, ob katerih sem sama in še milijoni
drugih odraščala: pošteno delo za pošten denar, živeti v okviru svojih zmožnosti, denar dajaj
na stran za deževne dni, plačuj svoje račune pravočasno […].« (Percival in Watt)
Pripovedovalec izreka sodbe, ki temeljijo na ekonomski doktrini thatcherizma – ker pa so
besede pripovedovalca pripoznane kot naivne (in zato komične), je torej naivna (in komična)
tudi logika thatcherizma. Diskurz thatcherizma je parodiran – parodija pa je sredstvo satire.
Sram pred zunanjim prepoznanjem revščine razkrije tudi Jadran. Da v zvezi s položajem svoje
družine ne goji občutka brezbrižnosti, pove takole: »Če se razve, da so nam odklopili
elektriko, si bom prerezal vrat. Take sramote ne bi prenesel.« (Ibid. [11. 5. 1981] 68).
Zagato z neplačanimi računi reši njegova babica, ženska, ki gleda v trgovini na tehtnico, »kot
gleda sokol poljsko miš« [ibid. [16. 5. 1981] 69). Babica po Jadranovem mnenju dosledneje
sledi gospodinjsko-ekonomskim smernicam premierke: »Babica je napisala ček za elektriko,
ampak je besna, ker ji bo zmanjkalo denarja za novo zalogo v zamrzovalniku. Vsako leto si
kupi dve crknjeni kravi.« (Ibid. [14. 5. 1981] 69).
Očetov položaj se še poslabša, ko kmalu izgubi službo: »Oče je dobil pismo, zaradi katerega
je njegov obraz postal čisto bled: odpuščen je iz službe. Dobival bo podporo za brezposelne!
Kako naj živiva od miloščine, ki nama jo bo dajala vlada? […] Zdaj sem otrok iz
samohranilske družine, čigar oče dobiva podporo za brezposelne. Socialno zavarovanje mi bo
kupovalo čevlje. Danes nisem šel v šolo, poklical sem šolsko tajnico in ji povedal, da je oče
duševno bolan in je treba skrbeti zanj.« (Ibid. [1. 6. 1981] 74). Jadran torej prikrije realno
stisko, v kateri sta z očetom, z izgovorom, socialno podporo pa označi kot nezadostno
miloščino.
Navkljub umevanju socialne podpore kot nezadostne miloščine, se zdi, da se Jadran še ne
zaveda realnosti položaja. Prav tako ne razume položaja odloženega plačila: »Očetu se sto
funtov [toliko so stale Jadranove šolske potrebščine] še poznalo ne bo. Njegova podpora mora
biti ogromna, zato ne vem, zakaj leži na postelji in stoka. Čisto navaden skopuh je. Sploh pa
ni plačal s pravim denarjem. Samo kreditno kartico American Express je pokazal.« (Ibid. [9.
9. 1981] 106)
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Še vedno pa očetu pripisuje krivdo za nastali položaj: »Druga skrb [prva skrb je izginotje psa]
je moj oče. Do poldneva leži v postelji, potem si v ponvi nekaj scmari, poje, odpre steklenico
ali konzervo [alkoholne pijače], potem se usede in gleda TV popoldne. Nič se ne potrudi, da bi
si poiskal novo službo. Lahko bi se skopal, ostrigel in obril. Prihodnji torek je v šoli starševski
večer. V čistilnico sem odnesel njegovo najboljšo obleko.« (Ibid. [10. 10. 1981] 116).
Ob svoji perspektivi pa opiše v svojem dnevniku tudi (njegovi nasprotno) perspektivo
očetovega propada, ki jo poda Pandorina mama Tanja (njene politične preference nihajo med
Laburistično stranko in Socialnodemokratsko stranko): »Rekla je, da ve, da se oče počuti
ponižanega, da je odtujen in zagrenjen, ker je nezaposlen, ampak da je to slab zgled za
občutljivega mladostnika. […] Odločno ugovarjam! Nič, kar počne moj oče, me ne gane več.«
(Ibid. [11. 10. 1981] 117). Zdi se, da se Jadran na tem mestu ponovno distancira od tragedije
svojih staršev.
Kot je Jadrana skrbelo, kaj bodo rekli drugi, če bodo izvedeli, da so jima odklopili elektriko,
zdaj kaže skrb zaradi »brezposelnega izgleda« očeta: »Oče se je očedil in si oblekel najboljšo
obleko. Videti je bil O. K., hvala bogu! Nihče ne bi uganil, da je brezposeln!« (ibid. [21. 10
1981] 122). Navkljub Jadranovi usmerjenosti nase pa izraža tudi skrb za očeta (z absurdno
utemeljitvijo resnosti njegovega stanja): »Res me skrbi za očeta. Niti stalna poročila, da je
princesa Diana zanosila, ga ne razveselijo.« (Ibid. [17. 11. 1981] 129).
Očetovo počutje se izboljša ob vrnitvi njegove žene. Finančni položaj ponovno združene
družine Krt se navidezno popravi, saj uspejo njegovi starši pridobiti več kreditnih kartic, s
katerimi mu lahko kupijo tudi darila, a lažen občutek ekonomske gotovosti se konča, ko očetu
vzamejo kreditne kartice: »Očetu so vzeli vse kreditne kartice! Pri Barclayu, Nat Westu in
American Expressu so siti njegovega predrznega zapravljanja. Naš čas se izteka. V predalu za
nogavice ima samo še nekaj funtov od podpore.« (Ibid. [3. 2. 1982] 154)
Ker Jadranova mama od očeta zahteva, da si ali poišče službo ali začne gospodinjiti, se oče
odloči poiskati službo – ker pa te ne najde, postane obrtnik v svetu neoliberalne ekonomije:
»Oče bo postal obrtnik in bo izdeloval poličke za začimbe. Zadnje ostanke denarja od podpore
je porabil za borov les in lepilo. […] Zelo sem ponosen na svojega očeta. Postal je direktor
podjetja in jaz sem direktorjev sin.« (Ibid. [10. 2. 1982] 156) Ko se zdi, da je oče vstopil v
neoliberalni svet (kakor je vanj vstopil Nigelov oče) in zasedel pomembno (tudi) simbolno
mesto, mesto direktorja, začuti Jadran ponos, saj bo njihov položaj tak, kakršnega si želi.
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A Jadranov optimizem in ponos ne trajata dolgo. Že naslednji dan dobi njegov oče sicer prvo
naročilo, vendar ne ravna, kakor bi želel Jadran: »Oče je kupil steklenico šampanjca, da
proslavi svojo prvo kupčijo. Nobenega smisla za vlaganje kapitala nima.« (Ibid. [11. 2. 1982]
156) Prenova duše in srca, kakor se je izrazila Thatcher, se torej pri Jadranovem očetu ni
uresničila. In res, prej kot v enem mesecu naročil več ni: »Oče že cel teden ni naredil ali
prodal niti ene poličke za začimbe. Zdaj živimo samo od socialnega in podpore za
brezposelne. Mama je nehala kaditi. […] Mama pravi, da smo nouveau reveži.« (Ibid. [27. 2.
1982] 161) Če je Nigelova družina nouveau riche, torej družina, ki je pridobila bogastvo in ga
rada razkazuje, je Jadranova mama z analogijo zaznala njihov položaj: nekoč delavski razred
je zdaj razred revežev. Jadran njene ocene ne komentira, zgosti pa se pogostost opisov
očetovega iskanja službe.
»Dobil jo je!!! Začel bo v ponedeljek kot nadzornik pri prenovi obale prekopa. Zadolžen bo
za skupino fantov, ki so pustili šolo. […] Enkrat za spremembo smo vsi blazno srečni. Celo
pes je malo boljše volje.« (Ibid. [5. 3. 1982] 162) A zadovoljstvo Jadrana ali njegovega očeta
traja do dneva, ko prvič v službo tudi gre: »Prišel je domov in se zaprl v spalnico. Še zmeraj
je tam, slišim mamo, ki mu govori spodbudne besede.« (Ibid. [7. 3. 1982] 163) Še več, ko se
začne falklandska vojna, se oče javi, saj bi »storil vse, samo da ne bi bil več nadzornik pri
obnovi prekopa« (Rastoče težave [4. 3. 1982] 7). Kljub temu pa se zdi, da se finančni položaj
družine nekoliko popravi, dokler ne začne dobivati Jadranov oče pisem davčne uprave in
drugih institucij zaradi neprijavljenega podjetja in dokler mu ne vzamejo kreditne kartice.
Socialna stiska se začne ponovno razkrivati v času, ko Jadranov oče živi pri svoji mami
skupaj s Paličnjakinjo, Jadranova mama pa ne more dobiti nobenega posojila. Brezizhoden
položaj nastopi, ko mati z jutranjo pošto ne dobi »čeka od socialnega« (ibid. [20. 9. 1982] 85).
Ker čeka ni bilo tudi naslednji dan, telefonske zveze s socialnim centrom pa ni bilo mogoče
vzpostaviti, saj je zveza kar naprej zasedena (očitno je mnogo posameznikov in posameznic v
stiski), je mati odšla na socialno zavarovanje osebno. In njena izkušnja se zdi naravnost
absurdna, če ne bi v njej odzvanjala izkušnja, kakršno Townsend popiše v svojem delu Mr
Bevan's Dream in smo je opisali že v poglavju o njeni biografiji. »Uslužbenka pri okencu je
sedela za steklenim zaslonom, zato so ji morali vsi na ves glas razlagati o svojih
najintimnejših premoženjskih skrivnostih. Med drugim sem slišal vpiti tudi svojo mamo
[…].« (Ibid. [22. 9. 1982] Z mamo sta čakala, kot se Jadran izrazi, »sto let« (ibid.) v čakalnici,
polni pijancev in mladoletnih mam, ki so klofutale svoje otroke. »Čike«, zapiše Jadran, »so
ugašali kar na linoleju« (ibid.). Med mukotrpnim čakanjem se mama grobo pošali, ko z
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Jadranom opazita, da nihče, ki v pisarno vstopi, iz nje ne izstopi: »Verjetno so tam zadaj
plinske celice.« (Ibid.) Ko le prideta na vrsto za osebni pogovor, je bil ta vse prej kot oseben –
mati je morala na ves glas kričati, da je povsem brez denarja. Uslužbenec ji pove, da bodo ček
poslali danes, mati pa moledujoče odgovori: »Toda denar rabim že danes. Nobene hrane ni
več pri hiši in moj sin rabi nove šolske hlače.« (Ibid. 88). Uslužbenec ji predlaga, da si denar
kje izposodi – a očitno ne od njega, saj njeno prošnjo, da bi ji posojilo dal on osebno, zavrne.
Jadran ugotovi: »Zdaj razumem, zakaj je pohištvo zacementirano v tla. Še mene je prijelo, da
bi prijel stol in mu ga zabrisal v glavo.« (Ibid.) Kolikor se torej Jadran sicer kaže kot naiven
pripovedovalec, je v tej situaciji zaznal njeno tragično absurdnost.
V naslednjih dneh vsak dan najprej zapiše, da čeka, ki ga z mamo pričakujeta, še ni. Med
večdnevnim čakanjem skuša Jadranova mama rešiti situacijo preko poslanca v parlamentu,
izvoljenega v njihovem volilnem okrožju, a neuspešno, saj je odpotoval na Kanarske otoke.
Politični razred torej v Jadranovem svetu nima težav, kakršne ima on sam – temveč kot Nigel
potuje v kraje, od koder se vrne »lepo zagorel«.
V zapisu 5. oktobra 1982 se Jadranovi mami, kot jo opiše v svojem dnevniku, »čisto utrga«
(ibid. [5. 10. 1982] 93): pokliče namreč na radio in zagrozi, da bo zapustila svojega otroka v
poslopju socialnega centra, če takoj ne dobi denarja. Jadrana zares odpelje v poslopje
socialnega zavarovanja, (rumeni) mediji izkoristijo priložnost in dogodek spremljajo in
dokumentirajo, Jadran postane za kratek čas »zapuščena sirota, potem pa je gospod Gudgeon
mami izročil Nalog za izredno izplačilo v vrednosti 25 funtov« (ibid. 94). Poročevalski slog je
pompozen, vsebina pa malomarna – novinarji pomešajo starosti oseb, imena oseb zapišejo
narobe ipd. – kar razumemo kot kritiko rumenega žurnalizma, v katerem pa je Margaret
Thatcher blestela.
V naslednjih letih situacija ni nič boljša. Jadranovi starši ponovno živijo skupaj, še naprej pa
so brezposelni. »Če pomislim, koliko znaša očetova podpora za brezposelne, sem dobil lepo
zbirko daril,« zapiše Jadran 25. decembra 1984 (Resnične izpovedi 14). Naslednji dan Jadran
obišče še družino Barryja Kenta, ki živi v občinski hiši (socialno stanovanje). Hišo opiše kot
zelo zanemarjeno, saj občinske oblasti nova okna, vrata in ograje le obljubljajo. Slednje
razumemo kot posledico thatcherističnih rezov na tem področju.
Jadran ima v tej situaciji priložnost, da primerja svoj položaj s položajem tistega dela
prebivalstva, ki živi v ekonomsko slabših okoliščinah: »Odločil sem se, da jih ne bom več
mučil z vprašanji, zavrnil pa sem tudi košček peciva, ker sem s svojega sedeža videl naravnost
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v njihovo prazno shrambo.« (Ibid. 17). Jadran, zdaj že zrelejši (in v opazovanju socialnoekonomske situacije ne več tako naiven), zapiše: »Na poti proti domu sem razmišljal, kako so
si moji starši lahko privoščili nakup novoletnih daril zame, ko pa sta moj oče in gospod Kent
oba nedolžni žrtvi robotizirane družbe, ki bolj ceni stroje kot ljudi.« (Ibid.) In na odgovor ni
čakal dolgo – ob povratku je slišal zaskrbljen pogovor staršev, kako bodo plačali naslednjo
položnico za kreditno kartico. »Nekaj bova morala prodati. Naj se zgodi karkoli, za nobeno
ceno ne smeva izgubiti še zadnje kreditne kartice. Saj ne moremo živeti samo od podpore za
brezposelne in od otroških dodatkov,« reče Jadranova mama (ibid. 17). Jadran tako ugotovi,
da je njihovo razkošno praznovanje v resnici praznovanje na kredit.
Jadran ima možnost primerjave svojega položaja tudi s položajem Pandore. V njunem
razmerju se kažejo tudi razredne razlike, ki jih Jadran opazi na več mestih. Jadran, denimo, ne
more razumeti, kako Pandora ni vedela, da mamin krzneni plašč ni bil darilo, temveč v posojo
(ki ga njena mama tudi ni nosila, temveč je Pandora z njim podložila ležišče svoje mačke):
»Kako bi si 14 in ¾ let star šolar lahko privoščil darilo, kot je lisičji plašč? Kaj Pandora misli,
kdo sem, milijonar kot Freddie Laker?« (Ibid. [20. 12. 1981] 140) Razredni prepad je očiten:
dragocenosti Jadranovega sveta (oziroma sveta njegove mame) so v svetu Pandore primerne
kvečjemu za – hišno mačko.
Še jasneje pojasni razredno razliko ob analogiji s težavami svojega psa, ki pač ni čistokrven:
»Pes se je zaljubil v kokeršpanjelko Mici. Pri njej je oplel, ker: a) ni čistokrven in b) se ne
trudi, da bi bil tako eleganten kot večina drugih psov. Psu sem to poskusil razložiti, toda
zgledal je samo še bolj žalosten in potrt […] S Pandoro imam enake težave, kot jih ima pes z
Mici. Oba pripadava nižjemu družbenemu razredu.« (Rastoče težave [5. 4. 1982] 9–10).
Razredno razliko Jadran opredeli tudi v pismu, ki ga pošlje tetki Klari, svetovalki v rubriki
Zaupne besede: »Ona je iz višjega razreda (ne mislim šolskega, v šoli sva v istem razredu,
hočem reči, da pripada višjemu družbenemu razredu kot jaz), vendar pravi, da to ne vpliva na
najino razmerje.« (Ibid. [18. 4. 1982] 17) Razredna razlika se razkrije, denimo, tudi v
Pandorini naivnosti, ko ji Jadran ob božiču podari »zlato« verižico za 2 funta. »Pandora je
ponorela od veselja, ker je dobila zlato ogrlico. Kar naprej se je gledala v ogledalu in
govorila: 'Hvala, dragi, od kod ti denar za zlato? Stati je morala najmanj sto funtov.'« (Ibid.
[26. 12. 1982] 133) Naslednji dan pa dobi Jadran takole vzvišeno sporočilo od Pandore:
»Dragi, […] Zjutraj sem se zbudila z groznim ogabnim izpuščajem okrog vratu. […]
Alergična sem na neplemenite kovine.« (Ibid.) Razlike se kažejo tudi v izbiri počitniških
destinacij – Pandora odhaja v eksotične kraje, Jadranova družina pa v angleško letovišče
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Skegness. Ko jo Jadran povabi na počitnice, mu odgovori: »S tabo bi šla tudi v pekel, dragi,
toda v Skegness – ni govora!« (Ibid. [22. 7. 1982] 61) Analizo njene vzvišenosti ponudi kar
Bert: »Pandora, veš kaj si ti – ena majhna naduta damica! Koristilo bi ti, da bi se malo pobliže
spoznala z delavskim razredom. Življenje ni samo smučanje na umetnem snegu in igranje
violine, veš.« (Ibid.)
Torijska politika Margaret Thatcher, ki naj bi koristila Leicestru, tako očitno obvozi družino
Krt. Oče ima ali slabo plačano službo ali pa je brezposeln. Tako zaželena avtonomna
podjetniška pobuda, samostojno podjetništvo, v katerega se poda, se hitro klavrno konča.
Jadranovi opisi neskončnih prepirov staršev niso povezani le s skoki čez plot (tako očeta kot
matere), temveč tudi s pomanjkanjem denarja. Neoliberalne sanje neskončnih možnosti, ki jih
je treba le zagrabiti, družini Krt očitno niso na voljo, Jadran pa z odraščanjem vse bolj
razume, da krivde ni mogoče individualizirati – tiči namreč v družbi, katere ugodni
ekonomski kazalci proizvajajo brezposelnost.
3.7.2 Margaret Thatcher – sovražnica družine Krt – in Jadranovo politično odraščanje
Margaret Thatcher je poleg Barryja Kenta, ravnatelja Cepidlaka ter Zavoda za obnovo
prehoda navedena kot ena od družinskih sovražnikov oziroma sovražnic v Jadranovi socialni
mreži (Rastoče težave 8). Jadran jo torej razume kot problematično, čeprav smo v predstavitvi
socialno-ekonomskega položaja njegove družine sprva ugotavljali, da ideologija thatcherizma
govori tudi skozi njegova naivna usta. A z odraščanjem in izkušnjami se krepi tudi Jadranova
politična zavest. V nadaljevanju bomo torej predstavili (neposredne) reference na premierko
Thatcher in kontekst, v katerem se pojavlja v obravnavanih literarnih besedilih.
V Jadranovih zapisih se Margaret Thatcher neposredno prvič pojavi, ko Jadran obišče svojo
mamo, ki takrat živi z Lukasom v Sheffieldu, mestu v bližini Leicestra. Jadran med mestoma
opazi podobnosti: »Sheffield zgleda O.K., čisto tako kot doma. Nobene tovarne nožev in vilic
nisem videl. Mislim, da jih je Margaret Thatcher že vse zaprla.« (Skrivni dnevnik [22. 4.
1981] 60). Jadran torej opazi posledice neoliberalne politike, ki jo Thatcher vodi: podjetja, ki
ne ustvarjajo dobička, pušča propadati. Fikcijski svet je tako pravzaprav realni svet Anglije v
osemdesetih. »Borila se je proti rudarjem, zaprla je tovarne, uničila je industrijo jekla, od
katere je bil Sheffield odvisen, alternative pa ni zagotovila – nobenih alternativnih delovnih
mest.« (Lynch)
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Jadran omeni Thatcher drugič v kontekstu šolstva. Ugotavlja namreč, da je kakovost šolske
malice upadla – namesto kakovostne hrane je na voljo le še hitra, cenena hrana, ki ne
zadostuje potrebam odraščajoče mladine. Jadran zato pomisli, da bi se pritožil gospe
Thatcher, saj ne želi, da bi bila njegova generacija kriva za apatijo in upad moralnih kvalitet.
A Jadran dobi prvi preblisk, da slaba šolska hrana ni naključje: »Mogoče pa gospa Thatcher
hoče, da postanemo tako slabotni, da v poznejših letih ne bi hodili na demonstracije.« (Ibid.
[14. 9. 1981] 109). Pripovedovalčeve besede se opirajo vsaj na dvoje: najprej na zgražanje, ki
ga je Thatcher požela, ko je še v času svojega vodenja ministrstva za izobraževanje ukinila
brezplačno mleko, pa tudi na realnost Združenega kraljestva v osemdesetih. Zaradi
skokovitega naraščanja brezposelnosti so državo v osemdesetih (pa tudi že prej) pretresale
številne demonstracije in stavke. Jadranov pomislek, da morda Thatcher ni najprimernejša
naslovnica za njegove pritožbe, je tako povsem smiseln.
A Jadran do takrat še ni politično (levo) profiliran. 12. februarja 1982 namreč zapiše, da še ne
ve, kako bo volil, o Margaret Thatcher pa zapiše: »Včasih se mi zdi, da je Thatcherjeva v redu
sorte ženska. Potem pa jo naslednjega dne vidim na televiziji in me zvije od strahu. Oči ima
kot patološki morilec, glas pa kot kakšno nežno bitje. To človeka malo zmede.« (Ibid. 156).
Jadranov razmislek o podobi Thatcher se pojavi tudi kasneje, ko začne njegov glas mutirati,
Thatcher pa že prišteva med družinske sovražnike in sovražnice: »Sploh se ne morem več
zanesti na svoj glas. Nekaj časa je globok in močan, potem pa spet vreščeč in piskajoč, kot ga
je imela Margaret Thatcher, preden se je pri neki reklamni agenciji vpisala na govorne vaje.«
(Rastoče težave [22. 10. 1982] 99). Pripovedovalec je torej seznanjen z govoricami o šolanju
premierkinega glasu, ki so ga mnogi označevali sprva kot pretirano piskajočega in
neprijetnega. Da bi bila v svojih nastopih uspešnejša in delovala zanesljiveje, je že pred prvo
zmago na volitvah leta 1979 svoj glas izoblikovala s pomočjo učitelja v Royal National
Theatre (Gardner).
Jadran prvič začuti, da postaja »radikalec« (Skrivni dnevnik [17. 2. 1982] 158), ko učiteljica
Škrat pri pouku tarna o svojem fantu, ki navkljub magisteriju ne more dobiti službe. Jadran
zapiše: »Gdč. Škratova pravi, da je v deželi vedno več maturantov, ki so izgubili vsako
upanje. Rekla je, da je Cepidlaka lahko sram, da ima na mizi portret gospe Thatcherjeve.«
(Ibid.) Njegov »radikalen« obrat zagotovi eksces karikiranega ravnatelja, ki se v šoli pripeti
naslednji dan: »Danes je morala cela šola priti v zbornico [sic!]. Cepidlak je stopil na oder, bil
je tak, kot bi nastopal v filmu o Hitlerju.« (Ibid. [18. 2. 1982] 158) Ravnatelj je presodil, da se
je zgodila najresnejša oblika divjaštva – v njegovi pisarni je nekdo premierki narisal brke, na
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fotografijo pa napisal »trije milijoni brezposelnih«. »Rekel je [ravnatelj], da je onečaščenje
lika najimenitnejšega voditelja [sic!], kar jih je kdaj imela naša država, zločin proti človeštvu,
enakovreden izdaji, in da bo krivec, ko bo odkrit, nemudoma izključen. Cepidlak je tako
izbuljil oči, da je nekaj prvošolčkov začelo jokati.« (Ibid.) Že naslednji dan se razkrije, kdo je
zakrivil ta »zločin proti človeštvu« – učiteljica Škrat, ki pusti službo. »Pogrešal jo bom, bila je
odgovorna za moj politični razvoj. Zdaj sem goreč radikalec. Sem proti skoraj vsemu,« zapiše
Jadran (ibid. [19. 2. 1982] 158).
V duhu radikalnosti Jadran, Pandora, Nigel in Claire Neilson ustanovijo skupino radikalcev,
poimenovano Roza brigade, in ugotovijo, da so proti vojni, za mir in za »dokončno odpravo
kapitalistične družbe« (ibid. [20. 2. 1982] 160). Jadran skuša prepričati starše, da bi naročili
Jutranjo zvezdo (levičarski časopis) in se počuti krivega, ker živi v obilju, tretji svet pa strada
…, pri zemljepisu pa je zgubil točke, ker napiše, da Falklandi pripadajo Argentini (ibid. [20.
2. 1982–25. 2. 1982] 160– 161). Njegovi odkloni od doktrinarnega thatcherizma so tako vse
večji. V besedilu je ponovno mogoče zaznati več referenc: število brezposelnih je v
osemdesetih zares preseglo tri milijone (»The Thatcher years in statistics«), zemljepisna
napaka, ki jo Jadran naredi, pa bo obravnavana v ločenem razdelku.
Jadranovo razumevanje razmerja med posamezniki in posameznicami in družbo se razkrije
tudi v njegovem razumevanju delovne klime na prekopu. »Po šoli sem šel domov ob obali
prekopa. Videl sem ga [očeta], kako je komandiral skupini obritoglavcev in punkerjev. Držali
so se kislo in nezainteresirano. Nobeden od njih si ni hotel umazati obleke. […] Opozoril sem
na to, da so fantje odtujeni od krute, brezbrižne družbe, toda oče je rekel: 'Spizdi domov,
Jadran. Same levičarske klamfe nakladaš.' Če ne bo pazil, se mu bodo še spuntali.« (Ibid. [8.
3. 1982] 163). K Jadranovemu komentarju bi lahko dodali le – tako kot so se v osemdesetih v
Združenem kraljestvu »spuntali« številni drugi, prav tako žrtve »brezbrižne družbe«.
Jadran politično nadalje dozoreva v Rastočih težavah, vse bolj pa se kaže tudi neujemanje
njegovih in očetovih političnih prepričanj. Tako si, denimo, v knjižnici sposodi tudi
Engelsovo18 knjigo Položaj delavskega razreda v Angliji ([18. 5. 1982] 32), česar njegov oče
ne odobrava. »V svoji hiši že ne bom trpel tega komunističnega sranja!« zabrusi Jadranu, ki
mu odvrne: »Piše o razredu, ki mu pripadaš tudi ti!« (Ibid. [20. 5. 1982] 32) Jadranov oče je
prepričan, da je se je z »garanjem« prerinil v srednji sloj, zato zdaj ne želi, da se Jadran peča z
delavci in revolucionarji. Jadran v svojem dnevniku duhovito ugotovi: »Moti se, če misli, da
je že član srednjega razreda. Za zajtrk še vedno najraje jé toast s čebulo.« (Ibid.) Jadran sicer
sklepa pravilno, a iz naivnih premis. Kot intelektualnost določa obleka, pripadnost razredu
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določa zajtrk. Tezo, da njegov oče pripada proletarskemu razredu, pa Jadran potrdi tudi na
počitnicah v Skegnessu: »Oče se je vrnil k proletarskim koreninam. Kupil si je klobuk z
napisom 'Hitro me poljubi, počasi me popij', potem pa je hodil po sprehajališču in počasi
obdeloval konzervo piva. Nataknil sem si sončna očala in mu sledil na primerni razdalji.«
(Ibid. [2. 8. 1982] 66)
Thatcher se ponovno pojavi v Rastočih težavah, ko Jadran tudi politično dozori s pesmijo,
naslovljeno »Gospa Thatcherjeva«. Označi jo kot »politično pesem«, Pandorin oče pa mu
predlaga, da jo pošlje v revijo New Statesman. Jadran jo označi kot »blazno super« oziroma –
naivno – kot tako, »ki lahko vlado spravi na kolena« (ibid. [6. 11. 1982] 106). V pesmi lahko
razberemo Jadranovo poznavanje problematičnosti politike: v pesmi se sklicuje na milijone
brezposelnih, propadlo jeklarsko industrijo ter neskončne čakalne vrste pred zavodom za
zaposlovanje. V šoli odda tudi kratek, a poantiran spis o prihodnosti angleškega jeklarstva:
»Po mojem angleško jeklarstvo nima nobene prihodnosti, dokler bomo imeli takšno vlado.«
(Ibid. [9. 11. 1982] 107)
Jadran kaže zanimanje za politično dogajanje tudi z navedbo in komentiranjem radijskih
novic. Na radiu, denimo, sliši, »da je vlada za nakup orožja zapravila milijardo funtov. V naši
šoli pa bodo po novem letu zaprli en laboratorij, ker šola nima denarja za učiteljevo plačo.«
(Ibid. [14. 12. 1982] 126). V komentarju tako jasno naslovi vprašanje državnih prioritet, ki so
očitno usmerjene v vojaški sektor, kar je povsem v skladu z že prej opisanimi vrednotami
neokonservativizma.
Čeprav se Jadran posledic neoliberalnih politik tudi razveseli, če ugajajo njemu – razveseli se
stavke vodovodnih uslužbencev, ker v šoli zato prepovedo tuširanje, zanj pa to pomeni
»konec mučnih prizorov«, ko je moral »razkazovati svoje nerazvite mišice« (ibid. [25. 1.
1983]) – opaža vpliv brezposelnosti in pomanjkanja denarja na partnerski odnos svojih
staršev. »Danes so se v obnovljeni zakonski skupnosti pokazale prve razpoke: prepir zaradi
denarja.« (Ibid. [1. 2. 1983] 148) Razmislek, da je za ločitve kriva družba (oziroma politika),
se tako zdi v Jadranovem svetu povsem tehten.
V nadaljevanju zapisa ugotavlja, da se starši z revščino ne morejo sprijazniti, njemu samemu
pa je vseeno, ker je je že navajen. Vrne pa se k že izrečeni misli, da ima revščina (in
slabotnost) politične učinke: »Država nas drži v položaju, v katerem smo ji najbolj všeč, se
pravi v revščini.« (Ibid.) Na šolskem stranišču objavi pesem, pod katero se podpiše, v kateri
kritizira družbo, v kateri živi, ker jo ocenjuje kot družbo brez prihodnosti in brez zaposlitev
(ibid. [17. 2. 1983] 153). Zaradi objave pesmi je za en teden izključen iz šole.
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Thatcher je v Jadranovih dnevnikih ponovno neposredno poimenovana v opisu obiska pri
Bertu. Ta potrebuje celodnevno oskrbo, a Jadran meni, da je »razen Matere Tereze in kakšne
nune zelo malo takih ljudi, ki bi z Bertom zdržali dlje kot dva dni.« (ibid. [25. 4. 1983] 178).
Bertova spreobrnitev v krščanstvo se mu zdi rešitev, zato ga vpraša, kakšna je možnost, da bi
postal katolik. »Približno toliko, kot je za Margaret Thatcher verjetno, da bi postala ženska,«
mu odgovori stari komunist (ibid.), ki na tem mestu izrazi seksistično pričakovane spolne
vloge.
Če Jadran v Skrivnem dnevniku še ni vedel, kako bi volil, če bi imel možnost, se njegova
politična volja jasneje izrazi v Rastočih težavah, ki se časovno pokrivajo tudi z volitvami v
Združenem kraljestvu leta 1983. Jadranu se sicer volitve, ki jih je »Margaret Thatcher
napovedala za 9. junij« (ibid. [9. 5. 1983] 183), zdijo datumsko neustrezne iz osebnih
razlogov, saj se mora pripravljati na maturitetne izpite, opiše pa tudi moralno problematičnost
volilnih kampanj. »Kako naj se učimo, če po ulicah dan in noč razglašajo lažne obljube in če
razni agitatorji kar naprej trkajo na vrata […]. Ona lepo razglasi, da gre na počitnice na
deželo, kaj pa mi, ki si ne moremo privoščiti takega razkošja?« (Ibid.)
Jadran svoje politične preference nakaže (jasno pa jih opredeli šele v kasnejših dnevnikih, ki
niso predmet tega diplomskega dela), ko na vrata potrka kandidat konservativne stranke.
Jadran mu zabrusi, da želi njegova stranka izkoreniniti delavski razred, na plakat, ki ga
prejme, pa nariše rogove ter napiše 666 in ga obesi na okno dnevne sobe.
V volilni kampanji se še razkrije, da se tudi Jadranovi starši politično ne ujemajo. Jadranova
mama – čeprav se s predstavnikom Laburistične stranke skrega in zbuja sum, da podpira
konservativce – »že celo življenje glasuje za delavsko stranko!« (Ibid. [15. 5. 1983] 185)
Očetovi politični ideali so znani že od prej, in sicer vsaj od 8. junija 1981 (Skrivni dnevnik
78), ko je Jadran presenečen nad burnim odzivom očeta v incidentu z rdečimi nogavicami.
Oče politične preference razkrije tudi v svoji podobi popolnega sina, ki vključuje sinovo
konservativno volilno izbiro. Svoja politična prepričanja Jadran ohranja tudi v Resničnih
težavah, ko zapiše: »Moji starši so žrtve politike Margaret Thatcher, zato ne hodita v službo in
lahko dolgo posedata pri zajtrku.« ([oktober 1985] 48).
Iz predstavljenih odstavkov je torej razvidno, da Jadran z odraščanjem vse natančneje razbira
umeščenost svoje biografske poti in biografij svojih staršev v takratni socialno-ekonomski
okvir. Kolikor na začetku Jadran še meni, da je oče za svojo situacijo kriv sam, ga pedagoška
izkušnja, ki jo zagotovi učiteljica Škrat, politično opredeli. Jadran to spremembo poimenuje
»radikalizacija«, ki pa se bralcu oziroma bralki morda ne zdi posebej radikalna, temveč zgolj
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socialno občutljiva. Jadran kakopak ohranja najstniško naivnost, ki se kaže v njegovih
zaletavih odločitvah in izrekanju (levičarskih) parol, kljub vsemu pa je v nadaljnjih zapisih
razvidna stalnost njegove nove politične zavesti. Če bralec oziroma bralka ob Jadranovih
naivno-zaslepljenih razumevanjih konkretnih odnosov med fikcijskimi osebami v krohotu
zmajuje z glavo, se zdi, da Jadran v družbeno-političnih analizah s svojim odraščanjem izreka
vse bolj smiselne interpretacije.
3.7.2.1 Neposrednejši satirični napad na Margaret Thatcher
Tretje obravnavano delo, Resnične izpovedi, je sicer sestavljeno iz treh delov: prvi del zajema
Jadranove dnevnike in druge njegove zapise, drugi del zajema dnevnik avtorice (Susan Lilian
Townsend), tretji del pa zapise Margaret Hilde Roberts, ki so bili najdeni med listi
»Preprostih kuharskih nasvetov za dekleta«, kar se od dekleta, ki zagovarja gospodinjsko
ekonomijo tudi pričakuje. Uvodoma avtorica Resničnih težav naivno zapiše, da je življenjska
usoda Margaret »na žalost popolnoma neznana« (ibid. 9). Margaret Hilda Roberts pa seveda
ni nihče drug kot – Margaret Thatcher (Roberts je njen priimek pred poroko z Denisom
Thatcherjem).
V zapisih dekleta, starega 14 ¼, je polno referenc na življenje in politično delo Thatcher.
Tako se, denimo, Margaret odloči, da v šoli zanalašč ne bo pila brezplačnega mleka, če se
»umazani socialisti kdaj prikopljejo do oblasti« (ibid. [6. 5.] 113): sovraštvo do socialistične
misli je tako že del njenega otroštva.
Ko Margaret zaloti svojo mamo, da med nedeljskim delopustom lošči čevlje, jo zatoži očetu,
ki ji prepove obisk nedeljskih večernic. Svojo konservativno zadrtost Margaret v nadaljevanju
še potrdi: »Pravila so pravila in treba jih je spoštovati. Vse drugo vodi v anarhijo.« (Ibid. [8.
5.] 114) Zapis učinkuje komično, ker referira na besede premierke v času protestov in stavk
rudarjev – v literarnem besedilu pa so postavljene v kontekst morda povsem banalnega
kršenja nepomembne norme.
Margaret se tudi huduje nad lenobo svoje mame: »Samo šestnajst ur na dan dela. To je
odločno premalo.« (Ibid. [13. 5.] 116)
Pripovedovalka odide k prerokovalki, ki ji pove, da bo rodila dvojčka, a deklice ne bo marala.
Deček bo nosil ime evropske valute (pripovedovalka se sprašuje, ali mu bo ime Frank – sinu
Margaret Thatcher je v resnici ime Mark). Dečka bo neznansko ljubila, čeprav ji bo uničil
poklicni ugled, in nikoli ne bo spregledala njegove pošastnosti. Prerokba v literarni fikciji se,
kakopak, uresniči v življenju Margaret Thatcher (»Profile: Mark Thatcher«).
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Pripovedovalka v dnevniku nadalje zapiše, da se je naučila vse težje kemijske formule na
pamet, a življenje »na žalost ni in ne more biti neskončna

vrsta samih zadovoljitev«

(Resnične izpovedi [20. 5.] 119). Margaret Thatcher je zares študirala kemijo.
Pripovedovalka opiše tudi očetovo »iznajdljivost« pri prodaji živil – zeliščne sirupe in kis
meša z vodo, da lahko proda večje količine, a Margaret je pomirjena: »Oče, ki je predan
metodist, mi je razložil, da je najino dejanje povsem neoporečno, saj sva zvesto sledila
svetlemu Jezusovemu vzoru, ki je to počel s kruhom in ribami.« (Ibid. [20. 5.] 119) Margaret
tudi ne mara, da v šoli berejo »tistega komunista Charlesa Dickensa« (Ibid. [23. 5.] 120), od
očetovih dolžnikov in dolžnic, četudi gre za »vdovo, ki mora sama preživljati pet otrok,«
(ibid. 121) pa terja takojšnje in popolno plačilo tudi najmizernejših dolgov. Podobnih referenc
bi lahko našteli še mnogo.
Če bi Jadranove dnevnike lahko razumeli kot posredno satiro politike Margaret Thatcher, saj
mora kritiko bralec oziroma bralka samostojno izpeljati, se Townsend v tem delu Rastočih
težavah premakne proti neposredni satiri: čeprav se Townsend uvodoma spreneveda, da je
»življenjska usoda [M. H. R.] popolnoma neznana« (ibid. 9), že najosnovneje politično
zavéden bralec oziroma bralka ne pričakuje dnevnika nikogar drugega kot pa dnevnika
Margaret Thatcher. Townsend torej parodira thatcherski diskurz s premestitvijo v fiktivni
dnevnik dekleta, starega 14 ¼ let.
3.7.3 Cepidlak in babica – moralizem thatcherizma
3.7.3.1 Cepidlak
V opisu referenc na Margaret Thatcher smo že zapisali, da ravnatelj osnovne šole premierko
močno ceni (oziroma – časti). Označi jo namreč kot »najimenitnejšo voditeljico« v zgodovini
Združenega kraljestva (Skrivni dnevnik [18. 2. 1982] 158), njen portret pa hrani na mizi v
svoji pisarni. Jadran se Cepidlaka sicer boji in pravi, da se mu misli »kar ustavijo« (ibid. [30.
1. 1981] 22), ker tako izbulji oči, kadar je jezen (zato tudi Bulež Cepidlak). Ob njem se
»hočeš-nočeš« počuti vedno krivega (Rastoče težave [21. 6. 1982] 46). Tudi sicer Cepidlak ni
med priljubljenim pedagoškim kadrom. V času njegovega ravnateljevanja namreč stavkajo
hišno osebje (ibid. [5. 6. 1981] 76) in kuharice (Skrivni dnevnik [19. 9. 1981] 111), kar v času
thatcherizma ni presenetljivo.
Cepidlak deluje na šoli ne le kot pedagoški vodja, temveč tudi kot vsenavzoča moralna
(moralistična) instanca. Tako zaradi javnega poljubljanja Pandore in Tomasa Craiga skliče
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zbor cele šole, da bi slišali njegov govor »o pomanjkanju morale v deželi« (ibid. [28. 4. 1981]
63).
Cepidlakova ideološka manija se najbolj jasno izriše v incidentu z rdečimi nogavicami. Jadran
se namreč nekega dne in v pomenljivih okoliščinah – v času, ko njegova mama živi z
Lukasom, Paličnjakinja pa pri Jadranu in njegovem očetu, ki je pravkar dobil pismo o
odpovedi delovnega razmerja – počuti kot upornik: »Počutil sem se kot upornik, zato sem
oblekel rdeče nogavice. To je strogo prepovedano, ampak meni je že čisto vseeno.« (Ibid. [4.
6. 1981] 75). Njegova kršitev je opažena že med jutranjim srečanjem vseh učencev in učenk.
Cepidlak ga pokliče v svojo pisarno, mu pridiga o nevarnostih kršenja predpisov
(nekonformizma) in ga pošlje domov. Navkljub očetovi takojšnji pritožbi, ravnatelj vztraja na
»doslednem izvajanju predpisov« (ibid. [5. 6. 1981] 76). Napetost se stopnjuje, ko Pandora
naslednji dan Jadrana obvesti, da organizira »nogavični protest« (ibid. [6. 6. 1981] 76), saj
presodi, da je v Jadranovem uporništvu na delu borba za svobodo in človekove pravice.
Ko imajo naslednji dan Jadran, Pandora, Nigel in Claire Neilson prvo zasedanje odbora,
Jadran spozna tudi Pandorine starše, ki izrazita občudovanje stališča, za katerega se Jadran
zavzema, saj sta oba člana Laburistične stranke (takrat še; kasneje mama prestopi v SDP, kar
sproži v družini razdor). Na vprašanje staršev, zakaj je izbral prav rdeče nogavice, se Jadran
zlaže, da je rdeča barva simbol revolucije, nato pa »revolucionarno zardi« (ibid. [7. 6. 1981]
77).
Jadranova naivnost oziroma nevednost se bralcu in bralki ne razkrije le v njegovi navedbi
revolucionarne rdečice, temveč tudi v zmotnem predvidevanju, da se literarno delo Filantrop
z raztrganimi hlačami nanaša na zbiratelja znank. Jadran besedila ne prepozna kot klasike
socialistične literature iz začetka 20. stoletja.
Naslednji dan se nogavični odbor pogumno odpravi v šolo, a Cepidlak jih prestreže že v
garderobi. »Čisto pri miru je stal s prekrižanimi rokami in buljil z očmi kot kuhana jajca. Nič
ni rekel, samo z glavo je pomignil gor po stopnicah. Vse rdeče nogavice so odkorakale gor.
Srce mi je razbijalo blazno na glas.« (Ibid. [8. 6. 1981] 77–78) Svoji tajnici je narekoval
pismo staršem, v katerem je poudaril namernost norčevanja iz šolskih pravil in resnost
tovrstnega prekrška, pomanjkanje moralnega vodstva od doma, potrebo po zavzemanju trdnih
stališč v šoli ipd., nogavični odbor pa izključil za en teden. »Oče je popenil nad pismom.
Mislil sem, da je konzervativec, ampak v tem trenutku ni bil preveč konzervativen.« (Ibid.)
Cepidlak je v bitki z odborom Rdeče nogavice zmagal, saj so nogavičniki sklenili, da mu
začasno popustijo. »Rdeče nogavice bomo nosili pod črnimi nogavicami. Zaradi tega nas
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bodo tiščali čevlji, ampak to nas ne moti, ker gre za načela.« (Ibid. [15. 6. 1981] 80). Bralec
oziroma bralka kakopak uvidi ironijo: prav zaradi načel rdečih nogavic ne bi smeli skrivati.
Ne da bi Jadran vedel, je torej prekršil pravila šole, ki jo vodi oboževalec Margaret Thatcher –
ta pa je svojo politično misel utemeljevala tudi z nasprotovanjem »rdečemu« komunizmu. A
banalna gesta – rdeče nogavice – sproži v literarnem svetu srdit, thatcherski odpor. Kakor je
Thatcher verjela, da ne obstajajo (kakršnekoli) alternativne poti razvoja Združenega
kraljestva, Cepidlak verjame, da ne obstaja alternativa črnim nogavicam.
Cepidlakova politično-moralna prepričanja izstopijo tudi ob njegovem poskusu cenzuriranja
božične predstave. »Gospod Cepidlak je sedel v kotu telovadnice in gledal vaje. Ko smo prišli
do tam, ko so trije modrijani ozmerjani za kapitalistične svinje, je dobil obraz kot Eigerjeva
severna stena. […] Grozil je, da bo igro prepovedal […].« (Ibid. [18. 12. 1981] 138) Jadran
njegovo ravnanje v svojem dnevniku brezkompromisno obsodi: »To je značilno za Cepidlaka,
nič drugega ni kot topoglav, kmečki, seksualno zavrt fašističen prasec. Ne vem, kako je
priplezal do ravnatelja.« (Ibid. 138–139)
Cepidlak pa ni le podpornik Margaret Thatcher, temveč tudi podpornik monarhije. Ko se 21.
junija 1982 rodi prvi sin princa Charlesa William, skliče Cepidlak srečanje cele šole, da bi
sporočil to »veselo novico«. Po nagovoru o zaslugah kraljeve družine za angleški izvoz so
imeli učenci in učenke prost dan. Razglasitev je sicer tudi škandalizirana, saj Pandora ne
vpraša, koliko je novorojenec tehtal, temveč koliko bo stal. »Cepidlaku se je nemudoma
izboljšal sluh in jo je nagnal iz dvorane. Uboga Pandora, ko je šla med vrstami proti izhodnim
vratom, je bila v obraz rdeča kot ruska zastava.« (Rastoče težave [21. 6. 1982] 46) Alternativa
je torej iz Cepidlakovega prostora nadzora sramotilno izgnana.
Ravnateljeva moralna prepričanja se razkrijejo tudi ob Nigelovi ustanovitvi »moškega kluba
Bratje« (Gay Club), ki ga ravnatelj že naslednji dan prepove, saj »on in šolska uprava ne
moreta dovoliti uporabe šolske telovadnice v 'nemoralne namene'« (ibid. [13. 1. 1983] 139).
Nigel se spreneveda, kaj bi bilo narobe s tovrstnim klubom – v angleščini ima namreč beseda
gay širši pomen kot v slovenščini. Ko povpraša ravnatelja, kakšen je torej drug pomen besede
gay, se je Cepidlak »začel potiti in živčno gristi ustnik pipe, odgovoril pa ni« (ibid.).
Cepidlak je v literarnem besedilu torej ravnatelj, ki po mnenju Jadrana terorizira šolo z
»milijoni različnih pravil« (ibid. [28. 10. 1982] 101), obožuje premierko, se zavzema za
spodobnost in trdno moralno vodstvo – rečeno na kratko, zavzema se za viktorijanske
vrednote, za kakršne se je zavzemala tudi Margaret Thatcher (»TV Interview for London
Weekend Television Weekend World). Thatcheristične vrednote tako pronicajo tudi v šolo:
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Thatcher vlada državi, ravnatelj pa šoli, kar pa pomeni, da posredno tudi šoli vlada prav
Thatcher.
3.7.3.2 Babica
V skladu z vrednotami časa, ki je že minil, živi Jadranova babica (mama njegovega očeta).
Bralcu oziroma bralki bi se morda zdelo nenavadno, da podpira ločitev njenega sina in
Jadranove mame, vendar pripovedovalec zapiše, »da je vedno mislila, da ima mama v sebi
kanček razuzdanosti, in zdaj se je izkazalo, da je imela prav« (Skrivni dnevnik [22. 3. 1981]
46).
Njena (vzvišena) konservativnost se denimo kaže v darilih, ki jih daje Jadranu – za štirinajsti
rojstni dan mu kupi knjigo Rezbarstvo za dečke, na njeno izbiro pa Jadran v dnevniku
pripomni »brez komentarja« (ibid. [2. 4. 1981] 51) –; v kuhanju jedi, ki jih nihče drug ne kuha
več; neobritost ocenjuje kot znak komunističnih prepričanj (ibid. [5. 4. 1981] 53); ime Dorin
oceni kot preveč navadno (ibid. [10. 5. 1981] 54); z Jadranovo mamo ni zadovoljna, ker jo
ocenjuje kot razuzdano in nesposobno skrbeti za očeta, kakor mora vsaka žena skrbeti za
svojega moža; hodi v (spiritualistično) cerkev (ibid. [17. 5. 1981] 69), čeprav njena ravnanja
kažejo versko omahljivost (ibid. [2. 2. 1982] 154); beseda ljubezen je zanjo, kakor zapiše
Jadran, nespodobna (ibid. [26. 7. 1981] 91); Jadrana ne podpre v nogavičarskem protestu, saj
meni, da so pravila zato, da se jih uboga (ibid. [7. 6. 1981] 77); ne mara »črnih, rjavih,
rumenih ljudi, Ircev, Židov in sploh tujih ljudi« (ibid. [29. 7. 1981] 93); plete in pošilja
copatke za še nerojenega princa Williama (ibid. [17. 11. 1981] 129); iz nacionalističnih
razlogov v času falklandske vojne preverja, ali imajo pri Jadranu doma izdelke argentinskih
krav (Rastoče težave [10. 4. 1982] 13); še vedno nosi steznik, ker meni, da je Anglija izgubila
hrbtenico, ko so stezniki prišli iz mode (ibid. [8. 5. 1982] 26); meni, da je prestara, da bi se
bodla z Amerikanci (ibid. [1. 6. 1982] 38); krivdo za očetovo trajno brezposelnost pripiše
očetu (Rastoče težave [26. 12. 1984] 18) ipd.
Babica in ravnatelj sta torej karikirana satelita moralno-ekonomskih načel Margaret Thatcher:
ravnatelj ima v šoli funkcijo ideološkega policista, babica pa ima s svojim zgledom in
ravnanji vlogo tradicionalnih, morda kar viktorijanskih vrednot v ožjem, družinskem krogu.
Townsend torej parodira diskurz thatcherizma dvakrat – thatcherizem izrekata dve karikirani
figuri. Če se Margaret Thatcher v šoli oglaša skozi usta ravnatelja Cepidlaka, se v Jadranovi
družini oglaša skozi konservativna usta Jadranove babice.
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3.7.4 Bert Baxter – utelešenje komunizma
Margaret Thatcher je svojo utopijo družbe, v kateri vlada svobodni trg, gradila v opoziciji z
idejo komunistične družbe. Čas osemdesetih je čas hladne vojne, ko politični diskurz velesil
zahoda prežema strah pred pretečim napredovanjem komunističnih idej.
Če smo thatcheristično ideologijo zaznali v Jadranovi babici in ravnatelju Cepidlaku, pa,
nekoliko shematično rečeno, ideološko strukturno mesto komunizma v Jadranovem življenju
zaseda Bert Baxter, ki z Jadranom govori o »nujnosti, da delavci vzamejo stvari v svoje
roke,« in ne želi umreti, »dokler ne bo propadel kapitalizem« (Resnične izpovedi [oktober
1985] 50).
Jadran spozna Berta Baxtra kot prostovoljec v šolskem dobrodelnem krožku. Čeprav se bo
med njima razvil naklonjen odnos (navkljub Jadranovemu razumljivemu in občasnemu
zanemarjanju Berta), prvi vtis ni prijeten: »Najhujše od vsega pa je to, da Bert Baxter ni prav
nič prijazen starček! Pije in kadi in ima velikega volčjaka, ki mu je ime Sablja.« (Skrivni
dnevnik [24. 1. 1981] 20) Še več, tudi njegova politična prepričanja se Jadranu razkrijejo zelo
hitro: »Bert Baxter mi je dal deset penijev in me prosil, naj mu pri prodajalcu časopisov
kupim Jutranjo zvezdo. Poleg vsega je še komunist!« (Ibid. [26. 1. 1981] 21) Jadran ga tako
sprva še nenaklonjeno opiše kot »nesramnega rdečkarja« (ibid. [30. 1. 1981] 22).
Navkljub začetnim zadržkom pa Jadran (in navsezadnje tudi njegova družina in družina
Poročak) do Berta, ki se počuti osamljen, razvije močan skrbstven odnos. Pred babico, ki
Berta kakopak ne mara in ga označuje kot »komunističnega packa« (Rastoče težave [26. 12.
1984] 17), ga že kmalu tudi zagovarja: »Bert ni tako slab, ko ga enkrat spoznaš.« (Skrivni
dnevnik [5. 3. 1981] 38). Jadranov naklonjen odnos do Berta je razviden iz seznama, kaj bi
naredil s trideset tisoč funti, če bi jih imel – med njimi zapiše, da bi Bertu Baxtru priskrbel
gospodinjo (ibid. [19. 3. 1981] 45). Poleg tega Jadran pelje Berta k Pandorinemu poniju
Cvetki (ibid. [16. 3. 1981] 44, [23. 3. 1981] 48), kar razkrije Bertovo sentimentalnejšo plat.
Takrat Bert Jadranu tudi pove, da je postal komunist še kot deček, ne pove pa mu razloga, saj
vmes – zaspi.
Ker Jadran meni, da bi Bert potreboval več skrbi, predvsem pa profesionalno skrb, pokliče
socialno službo in jo prosi za pomoč (ibid. [6. 3. 1981] 38). Socialne delavke na dogovorjeni
datum ni, ob naslednjem obisku pa Bert pove, »da je bila pri njem socialna delavka, ki je
obljubila novo pasjo uto za Sabljo, toda domače nege mu ne morejo zagotoviti.« (Ibid. [16. 3.
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1981] 43) Ironično se torej razkrijejo prioritete oziroma zmožnosti države: bivališče za psa je
mogoče urediti, bivališča za človeka pa (zaenkrat) ne.
Kmalu pa Bert Jadranu razkrije mnenje socialne delavke: Bert bi moral v dom za ostarele
(ibid. [23. 3. 1981] 48). Navkljub njegovemu nasprotovanju institucionalni negi je vanjo
najprej prisiljen zaradi slabega zdravja. Izkaže se, da je hudo bolan, zato Jadran in Pandora
pokličeta rešilca. »Razmišljal sem, kako sem Berta zadnje čase zanemarjal, in res sem se
občutil kot odpadniška reva. […] V grlu sem imel veliko kepo in oči so se mi solzile. To je
moralo biti zaradi prahu. […] Upam, da Bert ne bo umrl. Poleg tega, da ga imam rad, nimam
kaj obleči za na pogreb.« (Ibid. [12.–13. 6. 1981] 79–80).
Bert seveda ne umre – temveč ob izboljšanju zdravstvenega stanja pobegne iz bolnišnice
naravnost k Jadranu (ibid. [7. 7. 1981] 85). »Telefoniral je na zvezni svet za državljanske
pravice in povedali so mu, da se lahko sam izpiše – in se tudi je. Zdaj je v naši rezervni sobi.
Oče je besen kot sto.« (Ibid. [7. 7. 1981] 85).
Tegobe Jadranovega očeta bi lahko rešila socialna delavka Keti Zvonc, ki Bertu pove, da ga
čaka mesto v Sončnem domu Aldermana Coopra, a se Bert upre. Nekaj časa še živi pri družini
Krt, nato pa se preseli k Singhovim.
Jadran v svojih dnevnikih ne razkrije le Bertovih komunističnih prepričanj, temveč tudi
protimonarhistične – če smo neoliberalizem in konservativizem videli kot dve plati iste
medalje, se zdi, da lahko tudi komunizem in protimonarhizem razumemo na enak način. Na
dan poroke Diane in Charlesa Jadran namreč opiše prepir med njim in babico: »Najprej sta se
dobro razumela, potem pa se je Bert spomnil, da je komunist, in je začel praviti
antimonarhistične stvari, kot 'bogati lenuhi' in 'paraziti', zato ga je babica poslala nazaj k
Singhovi prenosni [televiziji].« (Ibid. [29. 7. 1981] 92) Svoja protimonarhistična prepričanja –
da bi kraljevo družino »spokal v kakšno občinsko bajto v Liverpool« (Rastoče težave [25. 12.
1982] 132) razkrije tudi ob drugih priložnostih.
Kmalu se Bert preseli nazaj v svojo hišo, kjer živi sam, Jadran (in Pandora) pa ga obiskuje –
dokler ponovno ne zboli. »Zdravnik pravi, da potrebuje stalno oskrbo. […] Patronažna sestra
pravi, da bo za Berta bolje, če gre v Sončni dom Aldermana Coopra.« (Ibid. [28. 9. 1981]
113) Tokrat se Jadran ne strinja, saj meni, da je dom videti kot muzej, ljudje pa so »kot
razstavljeni predmeti« (ibid.)
A ne traja dolgo, ko Berta – kot zapiše Jadran (ibid. [5. 10. 1981] – ugrabi socialno varstvo, ki
mu Bert zato grozi s tožbo. Iz doma namreč po Bertovem mnenju nihče ne pride živ. A

58

nastanitev v domu se za Berta izkaže kot nova priložnost. Kot edini moški se v domu zaplete
v romantičen odnos s Queenie, še več »s Queenie sta povzročila škandal. Neuradno sta se
zaročila.« (Ibid. [24. 12. 1981] 144) 15. januarja 1982 se tudi zares poročita (ibid. 150–151) in
preselita v svoj (državni) bungalov. Navkljub šepajoči socialni oskrbi se torej zdi, da država
za Berta poskrbi.
Jadran Berta in Queenie obiskuje in jima pomaga (pa tudi Jadranovi in Pandorini starši).
Jadran takrat Bertovih komunističnih prepričanj ne kritizira več. Še več, z Bertom, ki bere
Jutranjo zvezdo (časopis The Sun pa prezira), imata tudi pogovore o »kulturi delavskega
razreda« (Rastoče težave [8. 6. 1982] 40). Bert skuša Jadrana tudi prepričati, da bi se vpisal k
Mladim komunistom. »Rekel sem, da bom še premislil. Razmišljal sem pet minut, potem pa
sem se odločil, da se ne bom.« (Ibid.) Kot razloga za svojo odločitev Jadran ne navede
nestrinjanje s političnimi prepričanji Mladih komunistov, temveč strah, da bi za njegovo
članstvo izvedela »komisija pri sprejemcih« (ibid). Na tem mestu se torej zdi, da Jadran dobro
zaznava položaj komunističnih prepričanj – in njihovih potencialno izključujočih posledic – v
odnosu s prevladujočo thatcheristično ideologijo.
Bertu »na stroške Socialnega« priklopijo tudi telefon, na Jadranovo opozorilo, da bo moral
stroške vsakega klica tudi plačati, pa mu Bert odgovori: »Preden pridejo računi, bom jaz že
zdavnaj pod zemljo.« (Ibid. [28. 6. 1982] 48). Bert je namreč notoričen neplačnik storitev, ki
jih koristi: ne plačuje najemnine, ne plačuje časopisov ipd., saj meni, da bo tako ali tako
kmalu umrl.
Bertovo življenje dobi nov neljub obrat, ko zboli njegova žena Queenie, ponovno pa se
vključi tudi socialna služba. Keti Zvonc, »čudna ženska«, ki »nosi usnjeno jakno, in kavbojke,
ima dolge mastne lase s prečo na sredi glave, […] dolg in špičast nos (oče pravi, da od
vtikanja v tuje zadeve)« (ibid. [7. 7. 1982] 53) meni, da bi se moral preseliti nazaj v dom za
ostarele. Bertov odgovor na njen predlog Jadran citira takole: »Raje izberem smrt kot tisto
mrtvašnico.« (Ibid.) Zgodba dobi komično podobo, ko se izkaže, da stane namestitev Berta v
Sončni dom 200 funtov na teden, ki pa jih država ne more dati neposredno osebam, ki bi za
Berta bile pripravljene skrbeti – to bi lahko bili brezposelni Jadranovi starši. »'Jaz ne morem
prerazporejati namenskih sredstev, gospod Krt,' je rekla Keti Zvonc. Ko je odhajala, je še
rekla: 'Glejte, saj ta sistem tudi meni ni nič bolj všeč kot vam. Vem, da je gnil, toda kaj naj
storim?'« (Ibid.) Kritika sistema je tako izrečena znotraj samega sistema – izreče jo oseba, ki
sistem predstavlja oziroma ga izvaja.
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Queenie se septembra sicer vrne domov, a decembra umre, kar Bertu ne prinese le čustvenega
pretresa, temveč tudi druge, ekonomske težave. »Bert nima pojma, kako se uredi z mrliškim
listom, pripravami na pogreb itd. Zato je prišel Pandorin oče in poskrbel za vse mrtvaške
papirje.« (Ibid. [7. 12. 1982] 121) Težave nastopijo, ko je treba pogreb plačati. »Najcenejši
pogreb stane 350 funtov (navadna krsta, en mrliški voz, en avto za sorodnike), premija od
Queenijinega življenjskega zavarovanja pa znaša samo 30 funtov. Zavarovala se je leta 1931,
ko si za 30 funtov dobil luksuzno krsto, dvojno vprego črnih konj s perjanicami, sedmino in
pogrebnike s črnimi cilindri. Tudi o državni posmrtnini se ne splača izgubljati besed. Zanjo ne
dobiš niti enega medeninastega žeblja za krsto.« (Ibid. [10. 12. 1982] 123–124) Ker Bertu
zaradi starosti ne odobrijo kredita, »bo Queenie najbrž pokopana na stroške socialnega
zavarovanja (siv furgon, krsta iz vezane plošče, pepel v kozarcu za marmelado)« (ibid. [11.
12. 1982] 124).
Navkljub dejstvu, da nastopa »komunist« kot zmerljivka19 – babica, denimo, s tem določilom
ozmerja Jadranovega očeta, ker ni povsem obrit; Jadranov oče komentira izenačen izid
nogometne tekme med Rusijo in Združenim kraljestvom z besedami »Svinje komunistične!«
(ibid. [22. 6. 1982] 47) – in v osemdesetih v Angliji konec koncev nastopa kot preteča
ideološka (in geopolitična) grožnja, pa je njegova realizacija v Jadranovem življenju zgolj
glasen, (duhovito) prostaški, a navsezadnje povsem benigen starec. Resnost komunistične
grožnje je tako prevrnjena v svoje duhovito nasprotje – za komunistično prikaznijo se skriva
neškodljiv starec. Jadranovo politično odraslost sproži učiteljica, gotovo pa mu pri tem
pomaga tudi Bert.
3.7.5 Falklandska vojna
Fikcijski čas Skrivnega dnevnika ter Rastočih težav sovpada z vojno med Združenim
kraljestvom in Argentino za Falklandske otoke, ki je začela 2. aprila 1981 (tj. tudi zadnji zapis
v Skrivnem dnevniku) in končala 17. junija istega leta (»The Falklands War: timeline«).
Jadran v svoj zadnji dnevniški zapis v Skrivnem dnevniku, datiran 3. aprila 1981, zapiše: »8h
zjutraj: Anglija je v vojni z Argentino!!! Ravnokar so povedali na četrtem programu. Čisto
sem iz sebe. Na pol se mi zdi, da je to slabo, na pol pa mislim, da je to razburljivo.« (Skrivni
dnevnik 170). In novica razburi tudi njegovega očeta, a ne za dolgo: »Zbudil sem očeta in mu
povedal, da je Argentina napadla Falklande. Kot iz topa je skočil iz postelje, ker je mislil, da
Falklandski otoki ležijo pred škotsko obalo. Ko sem mu pojasnil, da so štirinajst tisoč
kilometrov daleč, je šel nazaj spat in se pokril čez glavo.« (Ibid.)
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Rastoče težave nadaljujejo Skrivni dnevnik in Jadran že naslednji dan poroča o ravnanju
njegovega očeta. Če se je ta zdel nekoliko brezbrižen ob seznanitvi z oddaljenostjo otočja od
Anglije, pokaže naslednji dan interes za vključitev v spopad. Obrambnemu ministrstvu pošlje
oče telegram, ki ga Jadran citira: »KVALIFICIRAN TOPLOTNI TEHNIK STOP V
ODLICNI FORMI STOP ZELI SLUZITI SVOJI DOMOVINI STOP PRIPRAVLJEN NA
TAKOJSNJI VPOKLIC.« Njegovo vnemo postavi v kontekst Jadranova mama, ki meni, da bi
»oče naredil vse, samo da ne bi bil več nadzornik pri obnovi prekopa« (ibid.). Jadranov zapis
tega dne o Falklandih se zaključi z njihovim iskanjem na zemljevidu, saj jih Jadran nikjer ne
najde: »Poiskala mi jih je mama, skrili so se pod drobtino sadne torte.« Mednarodni konflikt
je torej v Jadranovem svetu preveč oddaljen, da bi bil pomemben, velik oziroma vreden pa je
toliko kot drobtina sadne torte. Bralko oziroma bralca tako do interpretacije falklandske vojne
kot vojne zaradi nečesa tako majhnega, kot je drobtina sadne torte, loči le en interpretacijski
korak.
Jadran nato v svojih dnevnikih beleži novice v zvezi z Falklandskimi otoki. Če sprva še ne
kaže osebne prizadetosti ob vojni, že 9. aprila 1982 zapiše: »Križarka Canberra je šla na
Falklande, z njo je šel tudi starejši brat Barryja Kenta, Clive.« (Ibid. 13) Jadran razkrije tudi
stališče Berta Baxtra, ki ga zaradi mnenja, da Falklandi pripadajo Argentini, izključijo iz
društva angleških legionarjev, a Bertu za to ni mar, saj je »tja hodil samo zaradi poceni piva«
(ibid. [9. 4. 1982] 13).
Povsem nasprotno pa – a bralec oziroma bralka to tudi pričakuje – Jadranova babica vojno
podpira: »Oglasila se je babica, da bi preverila, ali v shrambi nimamo morda konzerv z
argentinsko govedino. Imeli smo srečo, naše konzerve so izdelek brazilskih krav.20« (Ibid.)
Jadran opredeli babičine oči kot čudno bleščeče, zapiše pa interpretacijo svoje mame: »Mama
pravi, da se temu reče šovinizem.«21 (Ibid.) Jadran sicer naivno meni, da to ni šovinizem,
temveč očesna mrena, saj so se o tem »učili v prvem polletju pri biologiji« (ibid.). Naslednji
dan mora Jadran z babico k maši, kjer jih duhovnik prisili k molitvi za prebivalce in
prebivalke Falklandskih otokov. Zdi se, da tudi Jadranova babica vojni ne pripisuje brezmejne
pomembnosti: »Rekel je, da živijo pod 'tiranijo fašističnega škornja'. Ko je govoril o
svetovnem miru, se je blazno razjezil. Po mojem je bila maša veliko predolga, celo babica je
začela drencati in mrmrati, da mora domov priklopit ohrovt. Babici bom priznal, da nisem več
veren kristjan.« (Ibid. [11. 4. 1982] 13) Jadrana torej tudi tovrstne pridige odvrnejo od
nadaljnjega spremstva babice k maši, konec koncev »naš delavski razred gara noč in dan, da
bi čim prej popravili stare angleške vojne ladje« (ibid.).
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Čeprav Jadran o vojni za Falklande ne poroča v svojih dnevnikih vsak dan, pa razkrije, da ima
v svoji sobi, ki jo njegova mama označi kot »kakšno prekleto svetišče« (ibid. [12. 4. 1982]
14), zemljevid falklandske vojne, ki ga dogodkom ustrezno prilagaja (ibid. [25. 4. 1982] 20).
Jadran svoje osebno (naivno) stališče razkrije, ko opiše razpravo o tej temi v šoli. »Pandora je
predlagala sprejem peticije, da je 'naš razred za ponovno priključitev Falklandskih otokov
brez uporabe orožja'. […] Imel sem krasen govor v podporo temu predlogu. […] Ko sem
sedel, sem požel kar lep aplavz.« (Ibid. [19. 4. 1982] 17)
A sprejem peticije ni mogoč, saj je mnenje, ki ga zagovarja Barry Kent – »Mislim, da'b moral,
ee, sej veste, ane, zbombandirat argentinsko obalo.« (Ibid.) – večini privlačnejše. Jadran
zapiše, da je bil njegov odgovor deležen »pravega izbruha navdušenja« (ibid.).
1. maja 1982 Jadran v svoj dnevnik zabeleži bombni napad Anglije na letališče v Port
Stanleyu (ibid. 22), nato pa njegove dnevniške zapise zavzamejo družinske teme (nosečnost
mame in Paličnjakinje). Nekoliko ga razburi Nigelova novica, da naj bi se s starši preselil v
Avstralijo (kar se nikoli ne zgodi). Takrat poda Jadran duhovit zagovor angleškega ponosa:
»Kako da kakšen Anglež hoče živeti v tujini? Tujci pač morajo živeti v inozemstvu, ker so se
tam rodili, ampak da bi šel Anglež, to je noro, še posebej zdaj, ko se že povsod dobijo luči za
višinsko [sun-tan] sonce.« (Ibid. [2. 5. 1982] 22). Nacionalistični »argumenti« so tako skozi
Jadranovo razmišljanje zbanalizirani na porjavelost kože – kar pa bralki oziroma bralcu
omogoča uvid v nesmiselnost, banalnost vsakršnega nacionalističnega razmišljanja, v katerem
je utemeljena vojna.
25. maja 1982 ponovno omeni vojno, tokrat nekoliko bolj zaskrbljeno: »John Nott je v
dnevniku rekel, da je bila v spopadih ena naših ladij hudo poškodovana. Upam, da ne
Canberra. Na njej je brat Barryja Kenta.« (Ibid. 34) Naslednji dan ugotovi, da je bila to ladja
Coventry in zapiše: »Zelo žalostno. Me veseli, da so očeta zavrnili na Obrambnem
ministrstvu.« (Ibid. [26. 5. 1982] 35)
V naslednjih dneh se Jadran z vojno ne more ukvarjati, ker ga obišče njegov ameriški prijatelj
Hamiš Mancini, 6. julija pa izrazi močno politično mirovniško stališče: »Cel dan sem prebil v
svoji sobi in urejal zemljevid falklandske vojne. Jasno se zavedam, da živim v pomembnem
zgodovinskem času, in jaz, Jadran Krt, napovedujem, da bo angleško ljudstvo prisililo vlado,
da bo odstopila.« (Ibid. 39) Problematičnost vojne izrazi tudi v pogovoru z Nigelom, ki mu je
vojna »blazno všeč« (ibid. [19. 6. 1982] 44), kjer zapiše, da so vojaki poklicni morilci. Ko
Jadran 26. julija 1982 pri Bertu gleda slovesnost ob koncu vojne in opazi, da je bila katedrala
svetega Pavla »polna vdov in žalujočih sorodnikov«, odide domov in »trešči v smeti svoj

62

zemljevid falklandske vojne« (ibid. 63). Ne pozabi pa na Barryjevega brata. Ko gleda sprevod
vojaških enot po ulicah Londona Cliva Kenta ne vidi (ibid. [12. 10. 1982] 97). Šele prihodnje
leto Jadran v svojih dnevnikih razkrije, kaj se je s Clivom zgodilo: »Na starinskem radiu je
stala kičasta barvna slika Cliva Kenta v vojaški uniformi. Vprašal sem, kako je z njim. Gospa
Kentova je rekla: 'Zdaj je v vojaški bolnici, na Falklandih jo je fasal po živcih.'« (Ibid. [21. 2.
1983] 154). Če je vojna – postavljena ob bok dolgočasnim okoljskim temam – za Thatcher
končno nekaj razburljivega (čemur Jadran že ob seznanitvi z začetkom vojne ne more
pritrditi, ker je temu navkljub – slaba) pa se v Jadranovem svetu pokažejo travmatizirane žrtve
te »razburljivosti«. Protivojne teme se v obravnavanih besedilih sicer že izrazijo, bistveno bolj
pa so postavljene v ospredje v kasnejšem delu – Jadran Krt in [orožje za] množično uničenje
–, v katerem se mora Jadran soočiti z brezsmiselnostjo in žrtvami vojne v Iraku, med katerimi
je tudi sinov prijatelj, sina pa zaznamuje travma vojaka z bojišča. Rečeno na kratko:
»razburljiva« militaristična politika uničuje posameznike in posameznice, ki v njej sodelujejo,
in družbo kot tako.
3.7.6 Razumevanje položaja plemstva in nacionalna čustva
Jadran v svojih dnevnikih beleži tudi dogodke, povezane s kraljevo družino, največ prostora
tej temi pa v svojih dnevnikih nameni opisu poroke med Diano Spencer in princem
Charlesom ter med princem Andrewom in Sarah Ferguson.
Svoj življenjski položaj in okoliščine večkrat primerja s položajem kraljeve družine (ta je
ironično navkljub vladarski poziciji povezana predvsem s – »pompom«), običajno nevede v
ironičnih sopostavitvah. Ko njegova mama in Lukas ostrižeta psa, Jadran primerja položaj
nemočnega psa in kraljice: »Zdaj je zares grd. Gospod Lukas in mama sta se smejala njegovi
novi frizuri, kar ni bilo lepo od njiju, ker pes ne more ugovarjati tako kot [enako kot ne more
ugovarjati] angleška kraljica.« (Skrivni dnevnik [15. 1. 1981] 14)
Nadalje Jadran primerja svojo nemoč z močjo princa Andrewa. Jadran je nekaj časa žrtev
izsiljevanja Barryja Kenta, Barryjevo izsiljevanje pa se konča, ko vanj poseže in izsiljevalski
denar izterja Jadranova babica (ibid. [21. 5. 1981] 71). V obdobju Barryjevega izsiljevanja pa
Jadran v svoj dnevnik potarna: »Princu Andrewu je vseeno, njega branijo telesni stražarji.
Noben Barry Kent ga ne more kar tako obirati. Pa je šlo petdeset penijev!« (Ibid. [19. 2. 1981]
31)
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Ob približevanju že omenjene poroke se Jadranu zaradi vročine »blede […] o lady Diani
Spencer« (ibid. [25. 6. 1981] 83), a na Jadranovo zadovoljstvo do poroke tudi ozdravi. Jadran
začuti »državljansko dolžnost« (ibid. [28. 7. 1981] 91) in dan pred poroko pomaga obešati na
svoji ulici zastavice Združenega kraljestva. Sosedje okrasijo svoje domove, okrasitev
Jadranove hiše pa po njegovem mnenju ni zadovoljiva. »Naša hiša je ulico pustila na cedilu.
Vse, kar je naredil moj oče, je bilo to, da je na vhodna vrata pribil kuhinjsko krpo s Charlesom
in Diano.« (Ibid.) Prav tako Jadranovo vnemo ob opazovanju slavnostnega ognjemeta pokvari
njegov oče, ki ob ognjemetu pripomni, da je to eden od načinov, kako skuriti denar. Jadran v
svojem dnevniku pripomni: »Še zmeraj je zatežen, ker so ga vrgli iz službe.« (Ibid. 92) Nato
pa, ker družbeno-ekonomski položaj kraljeve družine očitno razume naivno, izrazi skrb:
»Upam, da se bo prestolonaslednik spomnil in bo s podplatov svojih čevljev snel listek s
ceno; moj oče se na svoji poroki ni. V cerkvi so vsi prebrali, kaj piše na listku. Pisalo je: 43, z
napako, 10 šilingov.« (Ibid.)
Na dan poroke Jadran začuti ponos: »Kako ponosen sem, da sem Anglež! Tujci morajo biti
besni kot svinje! Res smo najboljši na svetu, kar se pompa tiče! Priznam, da so se mi zasolzile
oči, ko sem videl toliko folka […].« (Ibid. [29. 7. 1981] 92) Skupen ogled poročnega
protokola nekoliko pokvari Bert, kot smo zapisali že zgoraj, Jadran pa se v svojih zapisih loti
tudi analize estetskih in moralnih razsežnosti poročne ceremonije: »Princ Charles je bil kljub
velikim ušesom še kar čeden. Njegov brat je blazno lep; škoda, da nista mogla za en dan
zamenjati glave. Lady Diana je v svoji umazani beli obleki burila moja najgloblja čustva.
Nekemu starcu je celo pomagala po hodniku v cerkvi. Mislim, da je bilo to zelo lepo od nje
glede na to, da je bila to njena poroka. […] Kraljica je bila videti kar malo ljubosumna.
Mislim, da zato, ker ljudje enkrat za spremembo niso gledali nje.« (Ibid.)
Jadran v nadaljevanju tudi zapiše, da mu je odleglo, ker »prestolonaslednik ni pozabil sneti
listka s čevljev« (ibid.), ključen trenutek v poroki pa zamudi, ker je moral po toaletni papir za
brisanje solz – papirnatih robcev je pač že zmanjkalo. Jadran tudi opazi, da je vlak, s katerim
sta se mladoporočenca odpeljala, »čuden« (ibid. 93), razlago pa mu ponudi komunistični Bert
– reče mu, da je čuden, ker je čist.
Ko se v Lukasovo hišo priselijo »temnopolti ljudje«, se Jadranovemu očetu zdi, da je to
»začetek konca [Jadranove] ulice« (ibid. [3. 7. 1981] 84). Jadran in Pandora se odločita, da
bosta dokazala, »da vsi belci niso rasistični fanatiki« (ibid. [4. 7. 1981] 85). Paradoksalno pa
na praznovanju poroke prav gospod Singh, zadnji priseljenec na ulici Krtovih, priredi »govor
o tem, kako imenitno je biti Anglež« (ibid. [29. 7. 1981] 93). Še več, Jadran zapiše, da je
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samo Singh (ki je svojo družino prvo zapisal na seznam ljudi za zabavo) znal celotno besedilo
angleške patriotske pesmi Dežela upov in slave, patriotsko vzdušje pa je prekinil prav
Jadranov (konservativni) oče »s štirimi kartoni svetlega piva in dvema ducatoma papirnatih
kozarcev in kmalu so se vsi nehali dostojno obnašati« (ibid.). Tudi na poroki Sarah Ferguson
in princa Andrewa v svoj dnevnik zapiše: »Med potjo sem videl, da so na zadružnem domu
narobe obesili angleško zastavo, na sikhovskem templju pa je bila obešena pravilno.«
(Resnične izpovedi [23. 7. 1986] 58). Zdi torej se, da narodne simbole resno jemljejo prav
tisti, ki jim častilci narodnih simbolov oziroma nacionalisti odrekajo enake pravice, kar bralki
oziroma bralcu omogoča ironično distanco.
Če je Jadran z zanimanjem spremljal (in ključne trenutke zamudil) poroko prvi dan, je je čez
dva dni »do grla sit«, saj je na televiziji gledal ponovitev sedemkrat (Skrivni dnevnik [30.–31.
7. 1981] 94). Zdi se, da v Jadranovem svetu torej pomembne politične teme in reforme
prekrije »pompozni« ceramonial elite.
Druge poroke, poroke Andrewa in Sarah Ferguson Jadran ne opazuje več tako naklonjeno,
ostaja pa naiven. V Sarah Ferguson je zaljubljen. »Do grla sem sit člankov o lepoti in
uglajenosti princa Andrewa. Podoben je cepcem, ki se na srednji gradbeni šoli učijo zlagati
opeko in mešati malto, njegov vrat pa me še posebej spominja na karjolo opek. In kako
velikanske bele zobe ima!« (Resnične izpovedi [17. 7. 1986] 55) V Buckinghamsko palačo
pošlje telegram, Sarah Ferguson kliče, a brez uspeha. Ljudi, ki se poroke veselijo, bi najraje
okregal, ampak ga skrbi, da bi ga ljudje ocenili kot kakšnega »mladoletnega norca«. Jadran
zapiše prav obratno interpretacijo od bralske – da to »seveda niti približno ne bi bilo res«
(ibid).
Jadran si želi tudi, da bi imel obutev, primerljivo s kraljičino. »Mamo sem prosil, naj mi kupi
zelene škornje, kot jih ima kraljica, a se je vrnila z enimi totalno navadnimi črnimi.
Potrebujem jih samo zato, da Pandoro spremim do vrtnih vrat.« (Ibid. [8. 1. 1982] 149) Želi si
tudi, da bi bila njegova noseča mama podobna noseči Diani: »Kombinezoni so ji že preozki,
zato upam, da si bo kupila kakšno lepo nosečniško obleko z rožami. Princesa Diana je bila
med nosečnostjo zelo ljubka. Eden tistih velikih belih ovratnikov bi se mami zelo lepo podal.
Pa tudi pozornost bi odvračal od gub na njenem vratu.« (Rastoče težave [2. 9. 1982] 78) Zdi
se, da Jadran statusa monarhije ne prevprašuje – a s svojimi naivnimi zapisi (želi si imeti
čevlje kot kraljica – in tako kot kraljica jih potrebuje le za nekaj korakov) spodkopava resnost
monarhične oblike vladavine.
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V svojih dnevnikih Jadran omeni kraljičinega osebnega detektiva Trestraila, »ki je moral
odstopiti, ker so časopisi ugotovili, da je homoseksualec. Mislim, da je to blazno nefer. Ni
protizakonito in stavim, da kraljice to nič ne moti. Barry Kent pravi MENI, da sem homič, ker
rad berem in ne maram športa. Zato dobro vem, kaj se pravi biti po krivem obdolžen [sic! v
izvirniku victimized].« (Ibid. [19. 7. 1982] 60) Jadran navkljub ironični primerjavi svoje
situacije z opisano zavzame blagohoten odnos.22
Jadran se torej vprašanja položaja plemstva vseskozi loteva z naklonjeno naivnostjo, dogodki,
povezani s kraljevskimi ceremoniali pa nacionalni ponos komično obrnejo, saj se zdi, da prav
najglasnejši nacionalisti najmanj poznajo državne simbole, ki jih tako glasno častijo.
3.7.7 Pavlina Krt in Pandora Poročak kot primera emancipacije žensk
Jadranova družina pa ni nekonvencionalna (čeprav statistični podatki kažejo, da je
konvencionalna) le zaradi razhajanj njegovih staršev, temveč tudi zaradi emancipacijskega
procesa njegove mame ter Pandore.
Jadran do emancipacije žensk ne kaže navdušenja: »Smola pa taka, da imam enakopravno
mamo!« (Skrivni dnevnik [9. 3. 1981] 40) Že v svojih najzgodnejših dnevniških zapisih opaža,
da mama »ni taka kot tiste mame s televizije« (ibid. [13. 1. 1981] 13), ker mu ni oprala
telovadnih hlač. Jadran v svojih zapisih torej že zazna, da se medijsko (in politično)
distribuirana podoba ženske (in njenih vlog) razlikuje od podobe njegove matere. Novica, da
je njegova mama začela iskati službo, ga navda s strahovi: »Lahko da bom končal kot
mladinski prestopnik, potepuh in vse ostalo. In kaj bom počel med počitnicami? […] Postal
bom otrok z ovratnico, karkoli naj bi to bilo. […] In kaj bom moral jesti ves dan? Prisiljen
bom jesti čips in sladkarije, dokler mi ne propade koža in izpadejo zobje.« (Ibid. [20. 1. 1981]
17–18) Mamo zaradi tega označi kot »sebično« in »ne preveč pametno« (ibid.).
Ko je mama povabljena na razgovor za službo, Jadran ugotavlja: »Vadi se v tipkanju in nič ne
kuha. Kako bo šele, če dobi službo? Oče bi moral odločno preprečiti razpad naše družine.«
(Ibid. [22. 1. 1981] 19). Službo dobi in čez nekaj dni Jadran ugotovi, da mati »skoraj nič ne
gospodinji. Vse kar počne, je, da hodi v službo, tolaži gospoda Lukasa, bere in kadi.« (Ibid.
[3. 2. 1981] 23) Jadranova mati torej opušča vlogo ženske kot gospodinje in žene – premika
vlog Jadrana ali njegovega očeta pa ni zaznati.
Še več, Jadran ugotovi, da mama bere knjigo The Female Eunuch (Ženski evnuh) Germaine
Greer, ki je »polna grdih besed« (ibid. 24), čeprav sama pravi, da je to knjiga, ki spremeni
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življenje. In Jadranovo življenje, kot ugotavlja sam, prav ta knjiga tudi zares spremeni, saj
doživi prve mokre sanje (ibid. [4. 2. 1981] 24). Jadran nato opazi, da si mama kupuje nove
obleke in da si bo dala prebosti uho. Opaža tudi, da »je začela nositi obleke, ki so zanjo
preveč mladostne« (ibid. [15. 8. 1981] 98), kasneje pa se tudi na kratko postriže, kar Jadran
komentira takole: »Čisto nič materinskega nima več na sebi. Ne vem, ali naj ji sploh kaj dam
za materinski dan.« (Ibid. [20. 3. 1982] 166). Oceni jo kot zapravljivko, na njegovo vprašanje,
kam gredo otroški dodatki, pa odgovori, da jih je zapravila za pijačo in cigarete (ibid. [6. 2.
1981] 25). Kmalu Jadrana pretrese novo mamino čtivo. Opazi namreč, da mama bere »že
drugo knjigo o seksu z naslovom Drugi spol neke žabarke Simone de Beauvoir« (ibid. [20. 2.
1981] 32), Jadrana pa skrbi, da bi knjigo lahko vsakdo videl, tudi babica (ibid.), ki zastopa
tradicionalne vloge ženske. Tudi to klasično feministično delo se pojavi naslednji dan v
Jadranovih sanjah: Pandora Jadrana objame in mu reče, da je ona drugi spol (ibid. [21. 2.
1981] 32). Za prepire med starši, ki jih Jadran v svojih zapisih omenja, ter nezlikano šolsko
uniformo, krivi »tiste knjige, ki jih bere« (ibid. [22. 2. 1981] 33).
Zaradi nesoglasij v zakonu se mama nekega dne želi z Jadranom pogovoriti. Jadranu pove, da
je zakon za nekatere ženske ječa. V dnevniku se Jadran o tej premisi razpiše takole: »Zakon ni
nobena ječa. Ženske grejo lahko vsak dan ven in v trgovino in to in veliko jih hodi tudi v
službo. Mislim, da mama malo pretirava.« (Ibid. [2. 3. 1981] 35)
A njegova mama se vpiše v »neko žensko društvo« (ibid. [5. 3. 1981] 38) oziroma začne
hoditi na sestanke »bojevnic za žensko enakopravnost« (ibid. [8. 3. 1981] 39). Jadran ne ve,
kaj to je, zato se obrne na očeta: »Bog ve, vendar karkoli že je, se meni ne zdi nič dobrega.«
(Ibid.) In res, ko pride domov, ju »je začela gnjaviti. Govorila je: 'Ne pustim se, ne!' in 'Zdaj
bo zapihal drug veter!' in podobno. Potem je šla v kuhinjo in sestavila seznam, v katerem je
gospodinjska dela razdelila na tri dele. […] Seznam je obesila na kuhinjsko okno in rekla:
'Jutri začnemo!'« (ibid. 39–40) Jadran potoži nad svojo smolo in ugotavlja, da njegova mama
ni taka, kot piše na čestitkah – čudovita (ibid. [29. 3. 1981] 49). Ponovno torej njegova mama
ne ustreza idealizirani propagandni podobi ženske oziroma matere. Še več, ozadje »čudovite«
ženske (matere, gospodinje) se Jadranu razkrije že naslednji dan, ko izkusi obseg vsakdanjih
gospodinjskih opravil. »Garam kot suženj,« zapiše Jadran (ibid. [10. 3. 1981] 40), »smola pa
taka, da imam enakopravno mamo.« (Ibid. [9. 3. 1981] 40) A to izkustvo Jadranu ne omogoči
feminističnega uvida.
Jadran svojo mamo redkeje omenja, ko se z Lukasom preseli v Sheffield. Z njo govori po
telefonu in jo obišče, ko mu pošlje denar za vlak. Mama mu pošilja tudi dopisnice (ki jih
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lahko vsi preberejo). V eni o njih mu zapiše: »Dragi Adi, pojma nimaš, kako te pogrešam.
Materinska vez je vedno enako močna. […] Bimbo zadovoljuje moje seksualne potrebe. Nič
več in nič manj.« (Ibid. [11. 8. 1981] 96). Navsezadnje pa so tudi seksualni razlogi botrovali
njenemu razhodu z Lukasom in vrnitvi k Jadranovemu očetu: »Mama mi je povedala, zakaj je
pustila gnido Lukasa in se vrnila k očetu. Rekla je: 'Bimbo je z mano delal ko s seksualnim
objektom, Jadran, in hotel je, da bi mu kuhala večerjo […], poleg tega imam očeta zelo rada.'«
(Ibid. [15. 12. 1981] 137). Jadran opazi, da med razlogi za svojo vrnitev ni omenila – njega
(kar Jadranova sumničenja, da njegova mama ni taka, kot so tiste na televiziji in voščilnicah,
torej družbeno-spolno konformna le še potrjuje). Tudi kasneje zapiše, da mu mama ne
izkazuje naklonjenosti: »Mama je začela nakladati, kako čudovit sin sem in kako me ima
rada. Škoda, da nikoli ne reče kaj takega, kadar je trezna.« (Ibid. [31. 12. 1981] 147)
Prav tako že kmalu po njeni vrnitvi opaža, da ni »prijazna ali zaskrbljena ali kaj takega, kar bi
mame morale biti« (ibid. [21. 12. 1981] 140). Za nameček začne doma organizirati sestanke
za ženske pravice, kar Jadrana moti, saj »se ženske smejijo, vpijejo in štorkljajo gor in dol po
stopnicah. Čisto nič damskega nimajo na sebi.« (Ibid.) V mamin krožek se vpišeta tudi
Pandora in njena mama. »Noben moški ali fant ne sme v našo dnevno sobo. […] Oče pravi,
da bi ženske morale biti doma in kuhati. To je zašepetal čisto po tihem, da ga ne bi do smrti
sesule s karate udarci.« (Ibid. [11. 3. 1982] 164)
Mama se začne udeleževati tudi mirovniških protestov proti jedrskem oboroževanju (ki so
nastali kot odgovor na thatcheristično vojaško politiko), čeprav Jadran naivno misli, da hodi
»na piknik v neko vas, ki se imenuje Greenham Common« (Rastoče težave [29. 8. 1982] 77).
Ko se njegova mama s prijateljicami ponovno udeleži »piknika«, Jadran že bolje razume, da
gre za protest, saj posluša poročila. V svojem dnevniku izrazi tudi naklonjenost do maminih
prepričanj: »Pes se je kislo držal, ker mame cel dan ni bilo doma. Ni mogel razumeti, da se
ona kilometre daleč bori za njegovo varnejšo prihodnost.« (Ibid. [12. 12. 1982] 124)
Ko se s svojimi soborkami vrne domov, jim Jadran postreže čaj in sendviče, a se zanj ne
zmenijo. Posledice odsotnosti tudi drugih gospodinj v vsakdanjem praksi (oziroma življenju
njihovih možev) Jadran razkrije v nadaljevanju svojega zapisa: »Zbudila sta me gospod Singh
in gospod O'Leary […]. Vstal sem in jima pojasnil, da je v dnevni sobi zbranih približno
dvajset žensk. Gospod O'Leary je rekel: 'Reci Caitlin, naj pohiti, jaz ne najdem svoje pižame.'
Gospod Singh je rekel: 'Vprašaj Sito, kako se prižge naš električni čajnik.'« (Ibid. 124–125) A
Jadran feministične cilje bolje razume kot soseda, zato jima svetuje, »naj se zaradi lastne
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varnosti raje vrneta domov« (ibid.). Zdi torej se, da mlajša generacija, ki jo predstavlja Jadran,
že bolje razume zahteve, ki jih je postavilo feministično gibanje.
Mamine zahteve se jasno izrazijo v pogodbi, ki jo podpišeta z očetom ob ponovni sklenitvi
razmerja. V njej mama zahteva, da bo oče »prostovoljno in brez priganjanja in godrnjanja
opravljal svoj pravični delež gospodinjskih opravil« (Ibid. [8. 1. 1983] 137). Pogodba še
določa, da imata »obe strani neomejeno pravico do lastnih konjičkov, političnega prepričanja,
demonstracij in družabnih stikov zunaj družinskega kroga« (ibid.).
Tudi v Resničnih izpovedih Jadranova mama vztraja in svojemu spolu ne pripisuje nuje po
gospodinjenju. Takole Jadran opiše ravnanja svoja mame v pismu prijatelju Hamišu: »Tudi
kuhati noče več. Z očetom si pomagava po svojih najboljših močeh.« ([1. 2. 1985] 21) Zdi
torej se, da mama na svoji poziciji vztraja, Jadran in njegov oče pa se temu prilagajata.
Vzporedno s sprejemanjem podobe emancipirane mame pa se Jadran sooča tudi z razvojem
emancipacije pri Pandori, svoji osnovnošolski (pravzaprav življenjski) ljubezni. Pandora je
sicer najprej dekle njegove prijatelja Nigela (Skrivni dnevnik [24. 1. 1981] 20), Jadranovo
koprnenje pa je uslišano po njegovem nogavičarskem uporu (ibid. [10. 6. 1981] 79). Pandora
izhaja iz levičarske družine, ki bere The Guardian in druge »težke časopise«. Njen oče je
podpornik levičarskega poslanca Tonyja Benna (ibid. [14. 1. 1982] 150), mama pa prestopi v
socialdemokratsko stranko (ibid. [13. 1. 1982] 150).
Skupaj preživljata prosti čas, bereta literaturo ipd., Jadran pa izkazuje željo po erotičnem
zbližanju (in tudi bere knjige o seksu), ki mu ga Pandora vztrajno odreka. »Pandora mi je
dovolila, da sem potipal njene joške. Obljubil sem, da ne bom nikomur povedal, ampak saj ni
bilo kaj za povedati. Sploh nisem mogel ugotoviti, kje se začnejo njeni joški pod vsemi tistimi
majicami, obleko, jopico in anorakom.« (Ibid. [15. 6. 1981] 88–89)
Jadranova želja po skupnem odkrivanju seksualnosti je tudi vzrok začasne prekinitve njunega
razmerja. »Jadran, pišem ti, ker bi rada končala najino razmerje. Najina ljubezen je bila nekoč
duhovna zadeva. Družila naju je skupna ljubezen do umetnosti in književnosti […]. Tvoj
včerajšnji predlog, da bi si ogledal mojo levo bradavico, me je končno prepričal, da se morava
raziti.« (Ibid. [12. 5. 1982] 27) Zvezo obnovita, ko Pandora vidi, kako Jadran lika »tiste
grozne [Bertove] gate«, saj meni, da bi »samo nadpovprečen moški bil sposoben česa tako
plemenitega« (Ibid. [9. 7. 1982] 54). Jadrana torej sprejme, ko opazi, da je pripravljen
prevzeti tudi vlogo, ki je v svetu tradicionalnih vrednot pripisana ženski.
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V svojih zapisih Jadran tudi opiše dogodek s plesa v maskah. Pandora je prav tako na zabavi,
a je Jadran ne opazi. Opazi pa »trebušno plesalko, ki je bila oblečena v neokusno skromen
kostim, tako da se ji je videl popek in skoraj celi joški. Obraz je imela zakrit s pajčolanom, to
se mi je zdelo malo hinavsko – kot da bi koga zanimal njen obraz!« (Ibid. [15. 5. 1982] 29)
Naslednji dan pa Jadran sliši pogovor med Pandoro ter njeno prijateljico in ugotovi, da je bila
to Pandora. Jadran citira Pandorino repliko prijateljici – »Tako všeč sem si bila, ko sem se
našemila v trebušno plesalko, čeprav je to čisto v nasprotju z mojimi feminističnimi načeli
glede razkazovanja svojega telesa.« (Ibid. [17. 5. 1982] 30) – in zapis zaključi z ogorčenjem:
»Tako torej! Pandora, ki v intimni atmosferi moje sobe meni ni hotela pokazati ene joške, je
na javni zabavi pripravljena razkazovati celo oprsje!!!« (Ibid.) Jadran torej ne uvidi, da lahko
Pandora s svojim telesom razpolaga, kakor želi – kar pa ni nujno, kakor bi želel on. Pandorina
feministična prepričanja se izrazijo tudi v njenem sežigu najstniške revije Jackie, saj meni da
»'ne zdržijo feministične analize' in da ne bi rada, 'da pridejo v roke mladih deklet'« (ibid. [7.
11. 1981] 127).
Med Jadranom in Pandoro se kažejo tudi razlike v razumevanju življenja in družbenospolnih
vlog v odraslosti. Jadran v svoj dnevnik zapiše tole vzklično misel: »Še dve leti se ne misli
poročiti z mano! Namesto tega hoče delati kariero! […] Rekel sem ji, da me ne bi motilo, če
bi si po poroki našla kakšno službico v slaščičarni ali kaj takega, vendar je rekla, da misli iti
na univerzo in da bo šla v slaščičarno samo takrat, ko bo šla po ta veliko liziko. Izmenjala sva
nekaj ostrih besed. (Njene so bile ostrejše kot moje.)« (Ibid. [13. 11. 1981] 128) Pandora
Jadrana prekaša ne le v ostrini argumentacije, temveč tudi v učnem uspehu, saj dobiva
bistveno boljše ocene kot on (Jadran vidi razloge sicer v njenem zgodnejšem članstvu v
knjižnici23).
Rastoče težave se za Jadrana zaključijo pomirljivo: »Medtem ko ju [staršev] ni bilo, sva si s
Pandoro privoščila en izredno strasten peting, tako strasten, da se mi je skala odvalila od srca.
Čisto vseeno mi je, če padem na maturi. Zdaj vem, kako je, če te ljubi prava ženska.« ([2. 6.
1983] 192) A njune poti se ločijo, ko začne Pandora na Oxfordu študirati jezike, Jadran pa
ostane v Leicestru (Resnične izpovedi). Razredni prepad se namreč pokaže tudi v prepadu
med možnostmi, ki jih imata Pandora in Jadran: razred je torej »usodnega« pomena.
Če smo v zvezi z Jadranovimi političnimi stališči ugotovili, da se ta z Jadranovim
odraščanjem izostrilo in jasno profilirajo, pa njegov odnos do emancipacije žensk ne kaže
takega napredka, temveč zgolj vdano prilagajanje spremembam po svojih močeh. Problem, ki
ga emancipacija predstavlja Jadranu, izraziteje pa njegovemu očetu, pa je seveda banalen. Gre
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preprosto za vprašanje, kdo mora pobrati »košček salame« (Skrivni dnevnik [24. 1. 1981] 24),
ki že tri dni leži med štedilnikom in hladilnikom, oziroma gre za problem, »kako se prižge
čajnik« (Rastoče težave [12. 12. 1982] 124). Groza emancipacije tako povzroča grozne
težave, ki pa so – ironično – najbolj vsakdanje.
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4. ZAKLJUČEK
Diplomsko nalogo smo zastavili kot poskus literarnovedne obravnave Skrivnega dnevnika
Jadrana Krta, starega 13 ¾, Rastočih težav Jadrana Krta ter Resničnih izpovedi Jadrana
Krta angleške pisateljice Sue Townsend v luči družbeno-političnih okoliščin, v katerih so
nastali, torej v obdobju, ko je vlado vodila konservativna političarka Margaret Thatcher.
Najprej smo skicirali biografijo avtorice besedil, v kateri smo nekoliko več prostora namenili
njenemu socialno-ekonomskemu položaju pred izidom literarnih uspešnic, nato pa navedli
njeno celotno bibliografijo.
V nadaljevanju smo obravnavana dela predstavili v »crossover« (naslovniško odprti)
perspektivi. Čeprav je avtorica romane napisala za odrasle, po njih posegajo tudi odraščajoči
posamezniki in posameznice. Še več, glede na njihovo knjižnično razporeditev se zdi, da so
obravnavana dela v tukajšnjem prostoru dojeta pretežno kot mladinsko leposlovje. V besedilih
so gotovo izrazite teme, ki utegnejo zanimati mladino, menimo pa, da seže sporočilni
potencial besedil tudi onkraj družbeno zarisanih zanimanj mladinskega bralca oziroma bralke.
Obravnavana literarna dela je moč razumeti kot satiro, kar smo predstavili v nadaljevanju.
Menimo, da Jadranov svet ni zabavljiv brez razloga, temveč razumemo to zabavljivost kot
satirično sredstvo, ki omogoča uvid v družbene okoliščine v osemdesetih letih 20. stoletja. V
nalogi smo zato pojasnili koncept neoliberalizma oziroma thatcherizma, saj družbenih
posledic politike, ki jo je vodila premierka Margaret Thatcher, ni mogoče zanemariti. Če je
satirično delo vedno referencialno, potem je ena pomembnejših referenc Skrivnega dnevnika,
Rastočih težav ter Resničnih izpovedi prav njena politika, ki jo v besedilih posreduje poseben
tip pripovedovalca.
Pripovedovalca smo definirali kot nezanesljivega, nadalje pa izhajajoč iz razlogov njegove
nezanesljivosti predstavili pripovedovalca kot naivnega in kot zaslepljenega. Predstavili smo
učinke izbire takšnih pripovedovalcev, a opozorili, da se pripovedovalca prekrivata, na
določanje tipa pa pomembno vpliva konkretna bralska izkušnja. Navkljub nezanesljivemu
videzu na ravni – denimo – interpretacije razmerij med fikcijskimi liki, pa lahko
pripovedovalec deluje kot zanesljivejši družbeni komentator. Ker se zdi, da je Jadran prav na
področju umevanja politike najizraziteje odrastel, imajo besede pripovedovalca potencial
pronicljivih političnih učinkov.
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Obravnavanih besedil seveda ni mogoče misliti mimo njihovega medkulturnega položaja.
Izhodiščni jezikovni sistem je namreč angleški, prav tako je dogajalni prostor, v katerega
posegajo dogodki iz realnega življenja, Anglija. Zapisali smo, da lahko bralec oziroma bralka
razume besedilo kot satiro, v kolikor ima z avtorico usklajeno vrednotno shemo. Satiričnost je
torej v pogojnem naklonu. Nadalje pa je značilnost satiričnega dela njegova nanašalnost:
satira s smešenjem izkazuje neumnost posameznika ali posameznice, posameznih idej ali
družbe. Bralec ali bralka lahko satiro torej prepozna, če razume njene reference, kar pa je
lahko pri branju besedila v medkulturnem položaju dodatna težava. Satiričnost dnevnikov je
tako v dvojnem pogojnem naklonu, saj od bralca ali bralke zahteva dva koraka. Njihov
medkulturni položaj pa je morda le še dodaten vzrok, ki vsaj deloma pojasnjuje zvajanje
obravnavanih besedil izven njihovega primarnega literarnega sistema v okvire mladinske
književnosti. Domnevamo namreč, da so politične reference tukajšnjemu bralcu ali bralki
manj znane.
Nato smo teoretično opredelili koncept neoliberalizma in thatcherizma kot političnega
programa, uresničenega v času in prostoru, v katerem živi Jadran Krt. Pokazali smo, da
ekonomski uspeh, na katerega je stavila Thatcher, Jadranove družine ni zajel. Prav obratno,
njegovi starši so proletarske žrtve – iz trga dela so povsem izključeni, kronično brezposelni in
– ironično – odvisni od mačehovske države. Položaj Jadrana se jasneje izriše tudi v razmerju
z razredno privilegiranim položajem Pandore in Nigela ter podrejenim položajem Barryja
Kenta. Jadran, navkljub svoji naivnosti, razredne razlike prepoznava.
Predstavili smo tudi karikirana lika ravnatelja in babice ter ugotovili, da parodirata
thatcheristični diskurz, fantazma grozečega komunizma pa se v Jadranovem življenju utelesi v
liku Berta Baxtra, benignega starca.
Ker je thatcherizem nerazdružljivo povezan tudi z militarizacijo, smo proučili, kako Jadran v
dnevnikih naslavlja vojno tematiko. V besedilih smo odkrili protivojne težnje. Vojna, četudi
so jo mediji, kakor zapiše Jadran, poimenovali mednarodni konflikt, pač terja žrtve. Ker vojno
slo venomer napajajo nacionalistična čustva, smo bili pri branju pozorni tudi na to tematiko in
ugotovili, da je nacionalistična drža osmešena.
V zadnjem razdelku smo predstavili še zmešnjavo, ki jo v Jadranovem življenju z
emancipacijo povzroča zlasti njegova mama, pa tudi Pandora. Nobena od njiju namreč ne želi
več pristajati na tradicionalne spolne vloge, kar pa za moške in fante, ki v skupnem
gospodinjstvu ne zmorejo najti niti svoje pižame, ne pomeni nič dobrega. Ker so težave, ki jih
emancipacija povzroča, banalne, razumemo literarno delo tudi kot satiro strahu pred
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enakopravnostjo žensk. Čeprav se Jadran, kakor zapiše, politično radikalizira – in tudi
razume, da je viharnost razmerij pogojena tudi družbeno –, pa se zdi, da v obravnavanih delih
feministične ozaveščenosti pripovedovalca ni mogoče razbrati.
Skrivni dnevnik, Rastoče težave ter Resnične izpovedi tako bralcem in bralkam zagotovo
ponujajo več možnih vstopov v literarni svet. Jadranovim zapisom se je mogoče preprosto
smejati, zagotovo pa so njegovi zapisi tudi dokument časa, ki še traja.
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1

V nalogi uporabljamo ne uporabljamo izraza tečerizem, temveč thatcherizem, saj ima jasnejšo navezavo na
osrednjo politično figuro svojega izvora, tj. Margaret Thatcher.
2
Približek tovrstni izdaji bi bila Penguinova izdaja Skrivnega dnevnika ob tridesetletnici prvega izida, ki vključuje
intervju z avtorico ter njeno biografijo, pregled recepcije ter prikaz oziroma pregled drugih Jadranovih
dnevnikov (Townsend, »The Secret Diary«)
3
Izpiti se imenujejo 11-plus.
4
Jadran Krt pije kapučino je bila leta 2003 na 101. mestu po številu izposoj monografskih publikacij v vseh
slovenskih knjižnicah (156), zajetih v Cobissovo statistično analizo (»Najbolj brane knjige – vse knjižnice«), leta
2004 pa na 232. mestu po številu izposoj monografskih publikacij v vseh splošnih knjižnicah (64), zajetih v
Cobissovo statistično analizo (»Najbolj brane knjige – posamezne knjižnice in skupine knjižnic (2004)«).
Statistika izposoj pred letom 2002 ni dostopna, po letu 2004 pa se dela Sue Townsend ne pojavljajo več na
seznamih 250 najbolj izposojanih knjig v Sloveniji.
5
Posamezne dnevniške zapise je avtorica objavljala v časopisu The Guardian od decembra 1999 do novembra
2001.
6
Skrivni dnevnik postane med mlajšimi bralci in bralkami priljubljen, ko izide v broširani izdaji, torej približno
eno leto po prvem izidu (Townsend, »The Secret« 287)
7
Na poskusnih zaključnih testnih, denimo, dobi zgolj povprečne ocene. Jadran je prepričan, da gre za pomoto
(Rastoče težave [20. 9 1982] 85).
8
Jadran Muggeridgeu pošlje tudi pismo, v katerem ga povpraša, kaj naj stori človek, ki čuti, da je intelektualec.
Muggeridge mu – za razliko od Johna Tydemana – ni nikoli odpisal.
9
John Tydeman je pomembno zaslužen za literarni uspeh Sue Townsend. Jadran takega uspeha v celotni seriji
ne doživi.
10
Članstvo v knjižnici pomeni za Jadrana enega od pogojev za razvoj intelektualnosti. Pandora, denimo, bo
opravljala več zaključnih izpitov kot on, ker je privilegirana: »že od tretjega leta je vpisana v knjižnico (Skrivni
dnevnik [8. 7. 1981] 86).
11
Jane Austen kakopak ni edina pisateljica, ki je ne bi prepoznal. Tudi Gustava Flauberta ne prepozna – označi
ga kot »neko žabarko« (Skrivni dnevnik [27. 3. 1981] 49)
12
V izvirniku jih Jadran označi kot »trashy romances«, kar se zdi ostrejša oznaka. Dela Austen so torej cenena
oziroma – šund.
13
V izvirniku »personal society«.
1414
Tretji del Resničnih izpovedi so tudi »Resnične izpovedi Margarete Hilde Roberts«, ki satirizirajo odraščanje
Margaret Thatcher.
15
V izvirniku: »You turn if you want to. The Lady's not for turning.« Thatcher se tukaj poigra najprej z
enakozvočnico »U-turn«, ki pomeni obrat za 180 stopinj (saj so nekateri njeni nasprotniki v stranki zahtevali, da
spremeni oziroma obrne politiko stranke), in »You turn«. V nadaljevanju pa se naveže literarno besedilo
Christopherja Frya »The Lady's Not for Burning«.
16
Pravzaprav je povečanje dohodka najrevnejših vprašljivo. John Hills, ki ga obravnavata Haralambos in
Holborn: pri svojem izračunu upoštevata še davčne spremembe v času thatcherizma in ugotavljata, da je realni
dohodek najrevnejše petine med letom 1979 in 1986 padel za šest odstotkov, v istem obdobju pa se je dogodek
najbogatejše petine v državi povečal za več kot četrtino (179).
17
Tudi številna druga imena v obravnavanih delih so karakteristična: Pandora, Cepidlak, učiteljica Škrat …
18
Jadran napiše tudi Odo Engelsu ali Himno sodobnih revežev, v kateri leto 1983 označi kot smrdljivo leto
(Rastoče težave [12. 7. 1982] 56).
19
Jadran 1985 odpotuje v Rusijo. Preden gre, pa mu njegovi bližnji povedo, da so Rusi »brezbožni divjaki«
(Resnične izpovedi 39), da se v hotelskih sobah skrivajo skriti mikrofoni, za ogledali pa kamere (ibid. 41), da se
Rusi hvalijo z rudniki soli, nimajo pa tovarn čevljev (ibid. 39) itd.
20
V seriji je temu dopisu dodan še prepir med babico in Jadranovimi starši. Babica namreč začne iz njihovih
polic zlagati tudi brazilske konzerve, ker misli, da sta Brazilija in Argentina ista država. Na pritožbo staršev pa
reče: »Tam spodaj so vsi isti!«
21
V izvirniku je to »jingoism«, torej pojem, ki označuje nacionalistična prepričanja in podpiranje vojn.
22
Kasneje se mora soočiti z razkritjem istospolne usmerjenosti svojega prijatelja Nigela. Ker Nigela zaradi
škandala, ki ga je povzročil, ko je plesal s fantom Clivom Barnesom, označujejo kot »toplega bratca«, se Jadran
najprej trudi pokazati, da Nigel ni več njegov najboljši prijatelj (Rastoče težave [23. 12. 1982] 129). Nigel
Jadranu kmalu razkrije, »da ne ve, za katero vrsto spolnosti bi se odločil: homo, bi ali hetero« (ibid. [28. 12.
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1982] 134). Jadran ne moralizira, temveč prijatelju vrne smiselno vprašanje: »Vprašal sem ga, katera se mu zdi
najbolj ustrezna.« (Ibid.)
23
Knjižnica je nasploh za Jadrana močan steber pokazatelj pripadnosti družbenemu razredu in pomemben
dejavnik intelektualnega razvoja.
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