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Nemci o Poliakoch, my o Čechoch. Francúz zozbieral
stovky vtipov o európskych štátoch
Radi si uťahujeme zo susednej krajiny, tvrdí Romain Seignovert,
ktorý zozbieral stovky vtipov o európskych štátoch.
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Portugalci zosmiešňujú povýšenosť Španielov. Švajčiari si uťahujú z hlúposti
Rakúšanov a Belgičania zas z arogancie Francúzov. Mnohé vtipy o našich
susedoch sú ostré, niektoré dokonca kruté, ale väčšina z nich je aspoň trochu
pravdivá.
Je to taká naša európska tradícia – robiť si žarty z našich susedov.
„Sme obrovskou rôznorodou spoločnosťou so stáročiami spoločnej histórie
úspechov aj pádov, a práve to odráža náš humor,“ cituje Guardian Romaina

Seignoverta, autora knihy vtipov, ktoré hovoria Európania o svojich
susedoch.
Kniha s názvom Z koho si robíme žarty? Naprieč Európou pomocou 345
vtipov vyšla pred pár dňami pri príležitosti Dňa Európy, ktorý tento rok
pripadá na 9. mája.
Francúz, ktorý študoval v Španielsku aj v Nemecku a roky žije v Bruseli,
prišiel s nápadom zbierať vtipy o krajinách práve v hlavnom meste Európy.
„Počas nudných daždivých večerov som začal premýšľať nad vtipmi o svojich
priateľoch, kolegoch z práce,“ cituje ho Le Monde. „Pretože, keď sme vyrazili
von, nehovorili sme len o bankovej únii.“ Jednotlivé vtipy začal uverejňovať
na svojom blogu Europeisnotdead. Časom sa však pod jeho článkami začali
objavovať príspevky ľudí z celej Európy, a tak si z vtipov mohol vyberať.
Seignovert tvrdí, že vtipy, ktoré zozbieral, sú istou známkou našej
náklonnosti k danej krajine. „Niektoré sú celkom tvrdé a kruté, ale len málo
z nich je vyložene hnusných,“ povedal pre Guardian.
Treba však uznať, že väčšina z nich odzrkadľuje vlastnosti daného národa
a je celkom výstižná.

Bol Ježiš Talian?
V Pobaltí si od čias Sovietskeho zväzu robia posmešky z alkoholizmu ľudí zo
Škandinávie. V minulosti fungovala najmä v Estónsku zaujímavá turistika,
keď si sem Fíni chodili kupovať lacný alkohol.
Predstava Estóncov o Fínoch sa však ani rokmi po rozpade ZSSR nezmenila,
a preto medzi nimi koluje aj jeden z takýchto vtipov: „Po veľmi dlhom čase
sa stretnú dvaja Fíni. ,Ako sa máš?ʻ pýta sa Pekka. Ahti niečo zamrmle
a objedná si pivo. ,A ako sa má tvoja rodina?ʻ spýta sa Pekka. Ahti niečo
zamrmle a objedná si ďalšie. ,A čo v práci?ʻ spýta sa Pekka pri objednávaní
tretieho piva. ,Pozri,ʻ povie Ahti, ,prišli sme sem piť alebo sa rozprávať?ʻ“
Ani Fíni si však neodpustia vtipkovanie. Najradšej sa smejú na Švédoch,
ktorých v mnohých vtipoch označujú za arogantných. Nemožno sa potom
čudovať, ak po otázke „Aký je rozdiel medzi Švédmi a Fínmi?“ nasleduje
pohotová fínska odpoveď, že „Švédi majú dobrých susedov“.
Podobný názor na svojich susedov majú aj Portugalci, ktorí takto vtipkujú

o egocentrizme svojich východných susedov. „Oci, keď budem veľký, chcel
by som byt ako ty,” hovori Spaniel svojmu otcovi v jednom portugalskom
vtipe. “To je pekné, synu. Preco?” “Chcel by som mat syna, ako som ja!”

