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Mislim, da je bilo že kar nekaj mesecev nazaj, ko sem, kot dokaj strasten igralec taroka,
začudeno in navdušeno zasledil na spletu, da se je nekdo v Sloveniji spomnil in opogumil izdati
knjigo o taroku. Seveda sem takoj pisal avtorju, ki mi je z veseljem poslal knjigo ter pri tem še
malce potarnal, kako težko je v Sloveniji izdajati knjige v samozaložbi, še posebej, če je to tvoj
prvenec. Avtorju Simonu Jeriču, je z izdajo knjige, bolje rečeno, priročnika Teorija taroka,
vsekakor uspelo ponuditi slovenskemu knjižnemu trgu nekaj svežega, kakšna pa je vsebina in
kvaliteta napisanega pa v nadaljevanju.
Knjiga Teorija taroka pravzaprav ni knjiga v klasičnem pomenu besede, prej gre za priročnik,
kakor smo omenili že v uvodu, saj gre za dokaj tanko knjižico, ki želi pomagati igralcem, ki že
poznajo osnovna pravila te igre, da bodo optimizirali svoje igranje taroka. Knjiga se razteza na
vsega skupaj 84 straneh, vsebuje veliko slik (za lažje sledenje razlagam) in dosti teksta v
alinejski obliki, kar pomeni, da lahko priročnik preberemo že v nekaj urah. To pa seveda ne
pomeni, da se k napisanemu bralci ne bi znova vračali, kar je tudi bistvo priročnikov.
Teorija taroka nosi kar dva podnaslova, prvi se kliče “Tarok v tri in tarok v štiri”, drugi, ki pa je
dosti daljši, pa “Razumeti tarok in igrati tarok tako, da v vsakem položaju dobite največ možnih
točk”, kar je pravzaprav tudi nekakšen moto celotnega dela in edina filozofija pri igranju taroka,
za katero stoji Simon Jerič. Knjiga je vsebinsko razdeljena na tri poglavitna poglavja, če
izvzamemo uvod (v katerem avtor navede razloge za izdajo takšnega čtiva) in razlago izrazov,
ki jih avtor uporablja skozi celoten priročnik.
Vsi, ki pričakujete, da boste v priročniku prebrali kaj o zgodovini taroka ali o taroku na splošno,
ste se pošteno zmotili, saj avtorjev namen ni razlagati kaj je tarok in od kod prihaja, temveč je
želel ponuditi nekaj tistim igralcem, ki se nimajo kje naučiti pravilno igrati, saj, kakor pravi v
uvodu “Zelo neprijetno sem bil presenečen nad neznanjem mnogih igralcev, zaradi katerih sem
izgubil veliko partij. Negativni občutki ob taki igri partnerjev pa so izginili, ko sem ugotovil, da se
taroka nimajo od kje naučiti.” In v tem smislu knjiga zares pade na plodna tla. Močno
pretiravanje pa je, kakor se je zapisalo Antonu Prazniku na hrbtni strani knjige, da je to “...
knjiga za vsakogar, od začetnikov do bolj izkušenih igralcev, pa celo do mojstrov taroka.”, saj je
Jeričeva knjiga, sicer pisana na ekspertnem nivoju, ampak, sem prepričan, da mojstri taroka ne
bodo našli v njegovi knjigi nič novega. Seveda pa tega, ne gre jemati kot grajo, ker ostaja
dejstvo, da so mnogi ljudje prepotrebni tega, da preberejo to odlično knjigo navodil in napotkov
in z njeno pomočjo drastično izboljšjajo svojo igro.
Skozi branje bralcu postane kaj hitro jasno, da je Jerič tip človeka, ki bolj ljubi samo igro, kot pa
lepe in izbrane besede, saj bomo v knjigi zaman iskali domiselne in za uho prijetne stavke.
Konec koncev, to niti ni namen dotičnega priročnika, vseeno pa se mi kot bralcu in hkrati igralcu
zdi, da bi se avtor pri določenih formulacijah stavkov lahko bolj potrudil in tako knjigi dodal še
kanček estetske vrednosti, ki je zdaj vsekakor nima. Nadalje bi izpostavil še mnogo slovničnih in
tipkarskih napak, ki nikakor ne sodijo v knjigo, ki je bila lektorirana. Lektorja tukaj ne želim
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izpostavljati imensko, lahko pa rečem, da njegova površnost slabo vpliva na bralčev prvi vtis ob
branju knjige.
Ker je knjiga Teorija taroka zapolnila knjižno vrzel na našem trgu, je avtorju vsekakor treba
čestitati za njegov dosežek. Že res, da mojstri taroka te knjižice ne bodo jemali dnevno v roke,
bo pa zagotovo postala slovenska biblija taroka za amaterske igralce, ki se želijo vzpeti še za
nivo višje pri svoji igri. Izjemno pohvalen in uporaben je tudi dodatek, ki vsebuje pravila
tekmovalnega taroka, ker vsi dobro vemo, da ima vsaka vas svoja pravila za tarok in čas je že,
da se to enkrat za vselej poenoti.
Avtorju Simonu Jeriču se iskreno zahvaljujem za poslan recenzijski izvod knjige, katero lahko
naročite na naslovu www.teorijataroka.net ali osebno pri avtorju preko elektronske pošte
jeric.simon(at)gmail.com.
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