
Що божевільна людина, котра кидає вогонь, стріли і
смерть, то чоловік, який підступно обманює ближнього, а
потім каже: «Таж я пожартував!»

(Приповісті царя Соломона 26, 18-19)
Чому не сміємося, панове?
За останні кілька днів я зустрів кілька дуже дивних для мене

феноменів. Прихильники кандидата в Президенти Володимира
Зеленського чомусь різко почали загострено реагувати на жар-
ти. Наприклад – на ось такі жарти як на картинці нижче.

Виявляється, що це жарт поза межею, що не можна смія-
тися з таких тем. І це думка прихильників Зеленського. У них
підгорає від того, що Порошенка зображують як Піночета, а
їх – як комуністів, яких розстріляли на стадіоні в Чилі. Ті, хто
розказували на кожному кроці про те, що «це лише жарти»
і «це лише серіал» чомусь хочуть, щоб щодо них їх не було.
Ті, хто продавали жорсткий гумор уявили, що у них на ньо-
го існує монополія.

Та й сам кандидат Зе виявився вкрай вразливий, тендітний
і чутливий до тих харакетеристик, які йому дають політичні
суперники. Наприклад, він вимагає щоб Петро Порошенко ви-
бачався перед ним за те, що нібито йому, Володимиру Зе-
ленському той дав кличку малороса. А були десь такі заяви?

Мало того, Зеленський вимагає від Порошенка, щоб той
сказав, щоб той не називав його клоуном. Але сам за кілька
місяців до того запустив флешмоб «Я Клоун». Щось тут не
сходиться. Або елементарне лукавство. І бидлом (принайм-
ні публічно) Порошенко Зеленського не називав. Відповідно
– і вибачатись немає на що. Особливо після років підплін-
тусного рівня жартів про того ж Порошенка.

Пожинайте те, що сіяли
Цікаво виходить – називати українців хохлами протягом

усієї діяльності Кварталу 95 – це нормально і вибачатись за
це не треба. Називати цілу країну проституткою – це нор-
мально і вибачатись не потрібно. Зображувати україномов-
них недорікуватими і недоумкуватими придурками – норм,
не треба вибачатись. 

І на сьогодні набрались десятки задокументованих відео
відверто зневажливого ставлення до українців з боку «95-го
кварталу». А от коли за все це тебе називають малоросом –
то абідєлі кандидата в Президенти. Найцікавіже ж те, що іно-
ді пан Зеленський все-таки визнає, що його жарти заходять
занадто далеко. Це коли йдеться про силу або про гроші. Про
вибачення перед Кадировим ми чули – чому ж не вибачитись
за невдалий (на думку Кадирова жарт)? А ще недавно студія
1+1 вибачилась перед глядачами за «гомофобний жарт»
Кварталу 95 і видалила ролики з ним. 

Тобто, можна принизливо жартувати про українців. Але
не про чеченців, не про геїв та інших груп? Ви це серйозно,
панове? І після цього я повинен з повагою ставитись до цьо-
го кандидата в Президенти? Даруйте, але я вільна людина –
немає поваги до мене – немає й поваги від мене. Сам не ліп-
лю наліпок, але й бірок чомусь не люблю.

Інакшими словами – ті, хто пробують будувати свої гіб-
ридні кампанії на злитті серіалів, гумору і політики, не мо-
жуть жалітись, що стосовно них починають відпускати
жорсткі політичні жарти. Ловіть кармічну віддачу.

Ті, хто пробує розказати, що жарти «про хохлов» – це нор-
мально, що «так исторически сложилось», «так все привык-
ли» – ідіть на***. Можете спробувати у якомусь із районів Чи-
каго покричати щось образливе про чорних. До речі, з вели-

кою ймовірністю пику вам буде товкти білий поліцейський
разом із своїм чорним напарником. І дуже добре, якщо пер-
шою до Вас встигне прибігти поліція – бажаючих їм помог-
ти буде багато.

Не варто жалітись на карму – вона дівчина з дуже різким 
і підступнм характером. І завжди дає здачу. Іноді у валюті, яка 
не подобається людям. Ось тут відео про те, як вона 
працює, якщо хто забув: https://www.youtube.com/
embed/1uYWYWPc9HU.

Неякісний дискурс народжує монстрів
Тому Зеленському і його команді немає чого ображатись

і корчити з себе жертву. Культуру ненависті, нетерпимих жар-
тів «за межею» вони зрощувати самі більше 10 років своєї про-
фесійної (а тепер і політичної кар’єри). Вони її автори і бе-
нефіціари.

Наразі команда Зеленського занижує рівень українсько-
го політичного дискурсу, намагаючись замінити його ржакою,
пост-продакшном, медійними вивертами. І на фоні величез-
ної кількості брехні в українській політиці це виглядає навіть
цікаво. Саме тому піпл хаває. Точно так само як в США ана-
логічним чином виграв Трамп. Так, панове, ми за крок від того
щоб вибрати Трампа із усім його hate speech, а не Рейгана із
його тонким та інтелігентним гумором. Не переплутайте. Саме
Трамп ввігнав американський політичний дискурс нижче плін-
туса. Результат видно неозброєним оком.

Тільки от щоб дорости до лідера цілої країни, треба зважити
на те, що не можна от просто так взяти і ображати саму націю,
що створює цю країну. Ту саму націю, яка вигнала Янукови-
ча і донецьких. В нього теж там було багато тих, хто любив по-
розказувати про «хохляцьку другосортність». Ту саму націю
яка дружно вклалась у відновлення армії і продовжує зміню-
вати свою країну. Ми її побудуємо з Зе чи без нього. Питання
чи буде він стояти на дорозі чи доросте до лідера країни, ви-
бачиться перед українцями і отримає собі нових союзників.

Андрій ЗІНЧЕНКО
https://www.facebook.com/
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Жарт стосовно дебатів на Олімпійському – 
Порошенко в формі Аугусто Піночета
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