
ГЛАС НА  ЈАВНОСТА

Р Е А К Ц И Ј А  В О  В Р С К А  С О  Ш О У Т О  " О - Л А - Л А "Р Е А К Ц И Ј А  В О  В Р С К А  С О  Ш О У Т О  " О - Л А - Л А "

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на ша-
та отво  реност кон јавноста. Овде автен тично об  ја ву-
ваме и текстови кои не се во со гласност со нашата 
уредувачка политика.

ПИСМА
На 30 мај, во раните ве чер-

ни часови (т.е. кога пред ма ли-
те екрани е и мало и големо), 
А1 телевизија нè почести со ед-
на долго бомбастично наја ву-
вана шоу-програма. 

"О-ла-ла" (како што гласи ин-
вентивното име на она чудо кое 
го гледавме), не е само врв на 
невкусот со кој веќе одамна ма-
кедонските електронски меди-
уми ги бомбардираат своите 
апа тични и (од нив) оглупавени 
гледачи. Тоа не е само уште ед-
но неуко и самобендисано вер-
бално и пишано силување на 
македонскиот јазик и основ на-
та култура на зборување и од-
несување. За жал, "О-ла-ла" оди 
многу подалеку - преку своите 
навидум плитки и прово ка тив-
ни содржини, тоа испраќа еден 
куп пораки, кои, благо речено, 
се навредливи за секое ра зум-
но човечко суштество.

Во оваа програма, обез ли-
чувањето на жената и неј зи но-
то опредметување се целосни 
- тука веќе нема "Натали, дај му 
на човекот" или, пак, "нашите 
хостеси", туку само една смок-
ва, една малина, една праска и 
една јагода. Глупавите нас мев-

ки на овошјето не завршуваат 
кога тие (божем лажно) ги раз-
голуваат градите или ги за фр-
лаат колковите за на нив да по-
кажат некаков си број. Тие про-
должуваат безлично да се "ке-
зат" и кога ги тушираат во не-
какви поила за добиток (!), ги 
врзуваат со синџири (!!!), или 
кога ги гаѓаат со пикадо (!!!). 
Насмеаните лица на инаку де-
персонализираните четири де-
војки во таквите моменти на 
карикиран садизам испраќаат 
една силна и сосема нереална 
порака до публиката, која во тоа 
време гледа телевизија (нај-
често онаа младата и емотивно 
незрела). Пораката е дека тие, 
жртвите, уживаат во овие јас-
ни чинови на насилство. Таа по-
рака не е кодирана ниту нај-
малку суптилно, туку е вид ли-
ва, јасна и гласна, и неминовно 
се одразува врз психата и од-
несувањето на оние кои ја при-
маат. Пораката е дека жената 
треба да се третира како бе з-
имен (сексуален) предмет, слат  -
ко овошје кое се конзумира 
без размислување (или не дај 
Боже, барање на некаква сог-
ласност од неа), бидејќи таа не-

миновно секогаш ужива и во 
најдолните изживувања врз неј -
зиниот психофизички интег ри-
тет. Пораката е дури и по страш-
на затоа што средството за из-
живување врз жената чес то не 
е никој друг, туку - дру гата же-
на (водителката, пејач ките и дру-
ги јавни личности од женски 
пол).

Осмислувачите на оваа про-
 грама сигурно ќе заземат една 
од двете одбранбени линии - 
дефанзивно-плагијаторска ("И 
во светот има многу вакви про-
грами!") или агресивно-не га-
торска ("Какви сè порно граф-
ски програми се емитуваат, за 
нас се фативте!"). Меѓутоа, ни-
една од нив не може да биде 
оправдување - за разлика од 
порнографијата, која е обеле-
жана како таква, оваа прог ра-
ма себеси се нарекува забавна, 
или квиз, и под таквиот превез 
промовира содржини кои, спо-
ред непостоењето на основна 
човечка етика, се сосема иден-

тични токму на порнографи јата.
"О-ла-ла" е само црешата на 

шлагот на долгогодишната де-
градација на основните опш-
тествени и животни вредности, 
со која се соочуваме. Меѓутоа, 
таа треба да биде и последната 
капка во чашата. Кога до маш-
ното насилство, агресијата, ин-
цестот и отсуството на секакво 
чувство на зрела љубов, здра-
ва сексуалност и заемно почи-
тување имаат епидемиски ка-
рактер меѓу нашиот народ, гла-
сот на разумот и човечноста 
мо ра да се издигне над нив. За-
тоа, не смее да има никаква то-
леранција кон производите на 
некои болни умови, кои ак тив-
но, од малите екрани, навре-
дувајќи ја нашата интели ген ци-
ја, ја трујат нашата човечност и 
ја искривоколчуваат недол ж-
носта на нашите деца.

Елизабета Баковска, 
преведувач, Скопје

ДОБИТНИК НА СЕДМИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е ГОСПОДИНОТ СТОЈАН КУКУНЕШОСКИ ОД С. ПОДГОРЦИ - СТРУГА, КОЈ ВО НАШАТА 
РЕДАКЦИЈА ДОСЕГА ИМА ОБЈАВУВАНО ПОВЕЌЕ ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ.

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ 
ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ 
ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. 
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