ПИСМА

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

РЕАКЦИЈА ВО ВРСКА СО ШОУТО "О-ЛА-ЛА"

На 30 мај, во раните вечерни часови (т.е. кога пред малите екрани е и мало и големо),
А1 телевизија нè почести со една долго бомбастично најавувана шоу-програма.
"О-ла-ла" (како што гласи инвентивното име на она чудо кое
го гледавме), не е само врв на
невкусот со кој веќе одамна македонските електронски медиуми ги бомбардираат своите
апатични и (од нив) оглупавени
гледачи. Тоа не е само уште едно неуко и самобендисано вербално и пишано силување на
македонскиот јазик и основната култура на зборување и однесување. За жал, "О-ла-ла" оди
многу подалеку - преку своите
навидум плитки и провокативни содржини, тоа испраќа еден
куп пораки, кои, благо речено,
се навредливи за секое разумно човечко суштество.
Во оваа програма, обезличувањето на жената и нејзиното опредметување се целосни
- тука веќе нема "Натали, дај му
на човекот" или, пак, "нашите
хостеси", туку само една смоква, една малина, една праска и
една јагода. Глупавите насмев-

ки на овошјето не завршуваат
кога тие (божем лажно) ги разголуваат градите или ги зафрлаат колковите за на нив да покажат некаков си број. Тие продолжуваат безлично да се "кезат" и кога ги тушираат во некакви поила за добиток (!), ги
врзуваат со синџири (!!!), или
кога ги гаѓаат со пикадо (!!!).
Насмеаните лица на инаку деперсонализираните четири девојки во таквите моменти на
карикиран садизам испраќаат
една силна и сосема нереална
порака до публиката, која во тоа
време гледа телевизија (најчесто онаа младата и емотивно
незрела). Пораката е дека тие,
жртвите, уживаат во овие јасни чинови на насилство. Таа порака не е кодирана ниту најмалку суптилно, туку е видлива, јасна и гласна, и неминовно
се одразува врз психата и однесувањето на оние кои ја примаат. Пораката е дека жената
треба да се третира како безимен (сексуален) предмет, слатко овошје кое се конзумира
без размислување (или не дај
Боже, барање на некаква согласност од неа), бидејќи таа не-

миновно секогаш ужива и во
најдолните изживувања врз нејзиниот психофизички интегритет. Пораката е дури и пострашна затоа што средството за изживување врз жената често не
е никој друг, туку - другата жена (водителката, пејачките и други јавни личности од женски
пол).
Осмислувачите на оваа програма сигурно ќе заземат една
од двете одбранбени линии дефанзивно-плагијаторска ("И
во светот има многу вакви програми!") или агресивно-негаторска ("Какви сè порнографски програми се емитуваат, за
нас се фативте!"). Меѓутоа, ниедна од нив не може да биде
оправдување - за разлика од
порнографијата, која е обележана како таква, оваа програма себеси се нарекува забавна,
или квиз, и под таквиот превез
промовира содржини кои, според непостоењето на основна
човечка етика, се сосема иден-

тични токму на порнографијата.
"О-ла-ла" е само црешата на
шлагот на долгогодишната деградација на основните општествени и животни вредности,
со која се соочуваме. Меѓутоа,
таа треба да биде и последната
капка во чашата. Кога домашното насилство, агресијата, инцестот и отсуството на секакво
чувство на зрела љубов, здрава сексуалност и заемно почитување имаат епидемиски карактер меѓу нашиот народ, гласот на разумот и човечноста
мора да се издигне над нив. Затоа, не смее да има никаква толеранција кон производите на
некои болни умови, кои активно, од малите екрани, навредувајќи ја нашата интелигенција, ја трујат нашата човечност и
ја искривоколчуваат недолжноста на нашите деца.
Елизабета Баковска,
преведувач, Скопје

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата
уредувачка политика.
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