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Otvárate zbierku vtipov, ktorá mala dramatický osud – ako 
aj muž, ktorý ich zozbieral, a celá jeho rodina. Som dcéra 
tohto zberateľa vtipov. Keď som bola malá, pozorovala som 
otca, ako vtipy zapisoval, tematicky ich kategorizoval, vybe-
ral tie najlepšie. A neskôr opakovane triedil a zvažoval, ktoré 
by mohli prejsť komunistickou cenzúrou. Tak vznikla kultová 
kniha Tisíc a jeden vtip, ktorú si ľudia schovávali a navzájom 
požičiavali o to viac, že bola neskôr zakázaná.

Po päťdesiatich rokoch sme pre vás pripravili jej obnovené 
vydanie. Dúfam, že poteší nielen dávnych fanúšikov knihy, 
ale osloví aj ďalšie generácie čitateľov. Pri príprave tohto vy-
dania sa ukázalo, že drvivá väčšina vtipov funguje dodnes, 
no našli sa aj také, ktoré boli príliš naviazané na dobový 
kontext či osobnosti, ktoré už zmizli zo spoločenského po-
vedomia. Tie sme vyhodili a nahradili ich celou novou kapi-
tolou ostrých politických vtipov zo zbierky, ktorú otec vydal 
v  exile v  Mníchove. Súčasťou pôvodného vydania bolo aj 
množstvo kreslených vtipov od karikaturistov z celého sve-
ta, ktoré dnes už nemožno použiť. Namiesto nich toto vy-
danie obsahuje ako bonus výber z tvorby našich najlepších 
karikaturistov zo šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych 
rokov.

Príbeh knihy a našej rodiny, opísaný v doslove, ukázal, že vtip 
presne odzrkadľuje svoju dobu: komunizmus (tak ako každý 
iný totalitný režim) vtipy o sebe nezniesol. Ako poznamenal 
Jan Werich v liste, ktorým otcovi gratuloval ku knihe: „to, že 
jste si ji musil odsedět, je nejlepší vtip.“

Po tom všetkom sa teraz dívam na drevený šuplík, do kto-
rého si otec vtipy ukladal. Predstavujem si, ako by sa potešil, 
že dnes už humoru nič nehrozí. A keby aj hrozilo, možno 
by profesorsky dodal: Pokiaľ sa môžete smiať verejne a na 
každom vtipe, ste v bezpečí. Strážte si to.

     Julia Sherwood (Kalinová)

PREDHOVOR
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1. lekcia 

vážne slová 
o srande

KREM ŠPÁSU
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ARISTOFANES

Existujú vášniví zberatelia zlatých predmetov, 

porcelánu, obrazov, nálepiek, známok, 

motýľov, jedálnych lístkov, zápalkových 

škatuliek, odznakov, servítok, prvých vydaní 

kníh, starých mincí, fajok, pohľadníc a jeden 

z Rotschildovcov údajne zbieral ploštice.

Pri zhromažďovaní vtipov pre túto knihu som si pripadal ako 

onen Habešan, ktorý hodil do mora sieť, a keď ju vytiahol plnú 

najrozličnejších rýb, privliekol ju do prístavu, vybral z  nej naj-

krajšie a  nakládol ich do nádoby. Zlé ryby hodil späť do mora. 

Aby vznikol zborník Tisíc a jeden vtip (dôverne prezradím, je ich tu 

oveľa viacej), musel som ich vyloviť, vypočuť, prečítať hodne vyše 

päťdesiattisíc. Z týchto vyše päťdesiattisíc sa dostalo do semifinále 

asi päťtisíc. Definitívny výber je, pochopiteľne, veľmi subjektívny. 

Je ovplyvnený nielen tým, čo som mohol do tejto knihy dať a čo 

nie, ale aj zostavovateľovým vkusom, svetonázorom, vzťahom 

k humoru.
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– Povedz mi, čomu sa smeješ, a  ja ti poviem, kto si,   

– vraví aj príslovie.

Z  tých istých päťdesiatich tisícok by bol niekto iný vybral prav-

depodobne celkom odlišnú kolekciu vtipov. Čitateľ, ktorý sa rád 

za smeje, mi preto iste odpustí, že sa stretáva práve s týmto vý-

berom.

V San Franciscu majú knižnicu (San Francisco Public Library) so 

zbierkou kníh, ktorú jej venoval advokát mesta Nat Schmulowitz. 

Obsahuje 23 000 zväzkov antológií a  publikácií vtipov a  o  vtipe 

v 39 rečiach. Táto jedinečná kolekcia je zrejme aj najväčšou kniž-

nicou veselého folklóru na celom svete. Knižnicu Nata Schmu-

lowitza som, žiaľ, nemal k dispozícii. Zato okrem značného počtu 

kníh t. č. prístupných som vyexcerpoval množstvo vtipov z pamä-

ti desiatok známych alebo z  ich súkromných zápiskov, notesov, 

„vtipníkov“ a iných privátnych archívov, kde si ich starostlivo po-

ukladali. V mene všetkých čitateľov vďaka im za to.

Súborných vtipových antológií v slovenčine doteraz nebolo veľa. 

Ba možno povedať, bolo ich dosť málo. Presnejšie, ani jedna. 

Peřinkovo Veselé putovanie po Slovensku odštartovalo v roku 1934 

tradíciu, ktorá zrejme nemala pokračovanie.

Snažil som sa o výber, v ktorom by prevažovali vtipy u nás menej 

známe alebo celkom neznáme. Pravda, naozaj nových vtipov je 

málo a  pojem „neznámy“ je tiež relatívny: vtip jednému dávno 

známy bude inému – najmä príslušníkovi mladšej generácie – cel-

kom nový.

Zo zovšeobecnených notorických žartov uvádzam len tie, ktoré 

si vekom vyslúžili ostrohy „klasickosti“. Ich pointy neraz prerástli 

do prísloví, pričom vtip, z ktorého pochádzajú, sa celkom vytratil 

zo všeobecného povedomia. Úslovia ako „čo sa rozčuľuješ, je to 

tvoja loď?!“, „ďalšia ťažká rana západným imperialistom“, „Wien 

bleibt Wien“, „ale my nelynčujeme černochov“, „pekný chaos“ 

a stovky ďalších sa časom významovo osamostatnili a žijú vo ve-

domí ľudí bez toho, aby ich užívatelia vôbec poznali pôvodné vtipy, 

ku ktorým patria a ktoré pointovali.
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Často počúvam otázku: Ako sa zrodil prvý vtip? Karel Čapek sa 

to pokúša vypátrať:

-

-

K podobnému záveru dospel aj André Gide:

-

-
-

„Máme teda do činenia s  ľudovou tvorivosťou v  najlepšom slova 

zmysle. Napriek tomu, že „anekdota a vtip sa obracajú k intelektu, 

že bujnejú najviac v oblasti tried prevažne intelektuálnych a že ich 

nemožno považovať za čisto ľudovú poéziu.“ (Karel Čapek)

Humor je však v jadre ľudskej povahy – rozvádza na inom mieste 

Čapek:

„

-
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-

-

-

Karel Poláček to ešte spresňuje:

„ -
-

-

Vývoj, pravda, v  posledných desaťročiach prekonal Poláčkove 

čierne prognózy i Čapkove najsmelšie utópie. Už nie iba „bezsta-

rostnosť ľudí, ktorí majú zdravé ruky a „na večeru kus chleba s tla-

čenkou“ je inšpirátorom vtipov. Môže ním byť aj strastiplný osud 

hladujúceho a bezprávneho, pre ktorého únik do sveta vtipovej 

imaginácie zostáva jedinou zbraňou a útočiskom.

Vtip uvoľňuje napätie. Neodmysliteľný je najmä v ta-

kých situáciách, keď sa už možno len smiať. Pozri sve-

tové dejiny. 

Od nepamäti je vtip pohonnou silou spoločenského napredovania.

– modlil sa Voltaire. 
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