
Aspektovské ňjúvinky 3/2021 
 
Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o 
nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských 
priestorov. 
 
 
* 
Už zajtra bude diskusia s Janou Juráňovou Pozývame na stretnutie s Janou Juráňovou, ktorá bude 
hovoriť o Knižnej edícii ASPEKT a jej 25. výročí, o svojom písaní a iných prácach súvisiacich s 
knižkami. V utorok 24. augusta o 17.00 v Medickej záhrade v Bratislave. Podujatie moderuje Anna 
Zajacová, z kníh prečíta Rebeka Poláková a na husliach zahrá Marek Juráň. 
 
* 
Úryvok z novely Utrpenie starého kocúra „Peter vie, že nech dnes o Vilovi napíše čokoľvek, bude 
sa za to hanbiť. Nikdy mu nebolo celkom jedno, čo po sebe zanechá na papieri. No v duchu počíta s 
krátkou pamäťou svojej čitateľskej obce, počíta s tým, že si všeličo môže dovoliť, všeličo sa mu 
prepečie. Vie, že napriek mladému veku je už istou autoritou. Má moc strhať knihu, preto sa ho 
niektorí boja, aj keď sú na neho nahnevaní. Ale čo má napísať teraz o Viliamovi tak, aby sa 
nemusel hanbiť? O mŕtvych len dobre alebo – veď mŕtvi to už čítať nebudú. No Peter má čoraz 
intenzívnejší pocit, že Viliam mu naozaj nakúka cez plece, že sa vyžíva v tom, ako si Peter nevie 
dať rady, a nevie sa dočkať, ako ho poriadne vysmeje. Nech už, preboha, príde tá Gabika, aby jej 
mohol posunúť všetko, čo by mal urobiť on.“ Prečítajte si úryvok z knihy Jany Juráňovej Utrpenie 

starého kocúra. 
 
* 
Úryvok z knihy Naničhodnica „Dorotkin muž Eliáš zapálene gestikuluje a modeluje zo vzduchu 
lepšie usporiadanú spoločnosť, ktorú ako politik nikdy neuskutočnil. Veď všetci chápu, že robil, čo 
mohol, no realita bola ťažšia a náročnejšia a on svojím étosom nemohol ako zázračným mečom 
rozsekať na márne kúsky všetok ten marazmus. Niekedy nahrávajú videjko u nich doma. Dorotka 
im vtedy pripraví kávu a chlebíčky.“ V rámci príprav na utorkové podujatie si môžete prečítať aj 
úryvok z najnovšieho románu Jany Juráňovej Naničhodnica.  
 
* 

A telo sa slovom stalo a prebývalo medzi ženami V roku 2021 oslavuje Knižná edícia ASPEKT 25. 
výročie od vydania svojej prvej knihy. Keď sme sa v dnes už historických 90. rokoch radovali zo 
slobody, bola to najmä sloboda reflektovať, premýšľať, hádať sa, nesúhlasiť, učiť sa, počúvať 
a prinášať impulzy. Všetky nasledujúce desaťročia boli hektickejšie, než by sme si boli želali a na 
tom sa takmer nič nezmenilo ani dnes. Knižná edícia ASPEKT bola a stále je pri tom. Pozrite si 
záznam medzigeneračnej a medzitematickej diskusie o aspektovských knihách. 

 

* 

Odmietla som počať „Telom mi lomcovala horúčka a točila sa so mnou zem. Hlavou mi 
vírili myšlienky pre a proti. Mám sa poddať? Naozaj by som chcela, aby ma odteraz blahoslavili 
všetky pokolenia? (Napadol mi 1. Luk. 48.) Ako len vyviaznuť z tejto ošemetnej situácie? Zatvárila 
som sa rezignovane. ‚Ak sa má stať, nech sa stane vôľa Božia, ale nech je to dievča, ktoré spasí 
svet!‘“ Vyberáme stále aktuálnu poviedku Evy Filovej, ktorá pôvodne vyšla v časopise Aspekt 
1/2002. 

 
* 
Rozhodujte o feministickej budúcnosti! Dostupné tituly Knižnej edície ASPEKT si môžete 



objednať na webstránke: www.aspekt.sk Kúpou každej aspektovskej knihy podporujete vydávanie 
ďalších dobrých titulov. Našu prácu môžete podporiť aj pravidelným alebo jednorazovým 
finančným príspevkom. Ďakujeme. 
 
 
*** 
Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, 
ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím 
prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE. 
***** 
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, 
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk 
 
*** 
 

 
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 


