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Илија ПСАЛТИРОВ

Ш
ШОУ ДРЖАВА

то држава 
ќе бевме? 
Мала, ама 
со толку 
мно гу шоу 

во нашите секојдневни 
жи   воти, што навистина 
не ме чуди зошто ни про-
паѓаат театрите и сè по-
веќе актери и режисери 
преминуваат од театар-
ските штици во прате-
ничките и советничките 
столчиња, како во Собра-
нието, така и по опш тин-
ските совети. Само, за 
вол ја на вистината нај-
мал ку од сè актерите се 
тие кои се во главна уло-
га кога се во прашање 
шоу претставите кои ни 
ги пласираат дневните 
вес  ници и ТВ-вестите. Да 
бидам јасен, зборувам за 
аферите, за сплетките, за 
местенките, за дуелите 
меѓу еминентни личнос-
ти (особено од полити-
ката), за финансиските 
мал верзации итн. 

И знае те што е најин-
тересно во сè ова? Ниед-
но од наве дените шоу нас-
тани не ма своја типична 
заврш ни ца. Сè повеќе ли-
чат на сапунски серии, 
на кои не им се знае 
крајниот епилог. Маке до-
нија е Хо ливуд на Балканот. 
Кај нас секојдневно се 
појавува некое шоу кое 
за момент е актуелно, сè 
додека не се појави но-
во, па уште едно ново и 
така во не доглед, а глав-
на карак теристика на си-
те прет ходни е што не-
како пре молчно одат во 
заборав. Да тргнеме од 
неколку најсвежи при ме-
ри. Пред неколку дена 

поранеш ниот ректор на 
Тетов ски от државен уни-
верзитет, Фадил Сулеј-
мани, сега пратеник во 
македон ско то Собрание, 
ја напушти ДУИ и пре-
мина во не зависни пра-
теници. Спо ред негово ка-
жување, до бивал и смрт-
ни закани само да се от-
каже од пра теничката по-
зиција. Не ми е цел да 
навлегувам во тоа, дали 
треба или не да се врати 
мандатот, ту ку има нешто 
што овој случај го на-
прави многу интересен - 
вистинско шоу. До вчера 
еминент ниот Сулејмани, 
наеднаш од портпаролот 
на не говата довчерашна 
пар тија беше прозван за 
пра вење малверзации 
до де ка бил ректор. Дајте 
ве молам! Ако имавте об-
раз, што го ставивте на 
листа за пратеници? А 
што, пак, ќе се случеше 
ако не беше ова со Су-
лејмани? Тогаш сигурно 
ќе се молчеше за не го-
вите наводни малвер за-
ции на Универзитетот (мо-
жеби и ги имало, но тре-
ба да се докаже), или ако 
случајно обвинувањата 
дојдеа од некоја друга 
партија, ДУИ ќе заста не-
ше во негова заштита. Се-
га кога реши да ја на пуш-
ти партијата, тој наеднаш 
стана прв непријател на 
партијата. Дополнителен 
коментар е непотребен!

Натаму, што мислите 
ка ко ќе се заврши ова со 
"ФИКОМ" и со т.н. Кинес-
ки ѕид зад Градскиот ста-
дион во Скопје? Такви 
градежни шоу случувања 
за некого се интересни, 

но за оние кои уплатиле 
станови, особено во "ФИ
КОМ", не верувам дека се 
толку забавни. Под прет-
поставка и да се казнат 
виновниците, се поста-
вува клучното прашање 
дали оштетените ќе си ги 
добијат своите пари на-
зад!? Замислете некој кој 
"собрал" десетици милио-
ни евра од илјадници 
гра ѓани и кој би бил осу-
ден на не повеќе од 10 
години затвор, каков жи-
вот ќе си тера со толку 
пари по тие десеттина го-
дини. Класичен при мер 
за слични шоу настани 
беа пирамидалните ште-
дил ници како ТАТ. Каде е 
сега Соња? Каде се па-
рите на оштетените ште-
дачи? 

Такво шоу на маес-
тралните режисери се ка-
ко заслужува Оскар  за 
најдобар шоу-трилер. Но, 
не може да му се додели, 
зашто тоа шоу нема крај. 
Гледачите останаа збу не-
ти. "Одлично" скоцкана 
приказна, а без крај!? Ка-
ко е можно? Е, во нашиов 
Холивуд сè е можно. Уш-
те едно шоу деновиве го 
привлече вниманието на 
домашната јавност -"При-
слушување". Беше многу 
гледано шоу пред не кол-
ку години и наеднаш глав -
ните актери се повлекоа, 
како да сакаа да земат 
воздишка и еве од пред 
некој ден повторно "при-
слушувањето" стана ак-
туелно, особено откако 
еден еминентен поли ти-
чар изјави дека четири 
поголеми партии по се ду-
ваат софистицирана оп-

рема за прислушување, 
која ја користеле за сле-
дење на своите поли тич-
ки противници. А, таман 
си помислив дека сме сфа -
тиле дека е крајно време 
да изградиме стабилна 
демократска држава, ток-
му сега ми се јави сом не-
вање дека дури и како 
обичен граѓанин не мо-
жам ниту со родителите 
опуштено да зборувам 
по телефон, за да не ме 
слушаат и снимаат некои 
таму, па потоа да ми кон-
струираат некои изјави. 

Демократија или тота-
ли таризам? Навистина 
оста нувам збунет од ова 
шоу. Кој кого прислушува, 
кој кого шпионира, кој 
на кого му дава инфор ма-
ции и за што, кој со кого 
си дошепнува и кој на 
кого му мести игри? Сите 
знаат и никој не знае. 
Очекувате разрешница? 
Драги мои, не верувам 
дека ќе се најде некој 
доволно смел ова шоу да 
го приведе до крај. Како 
и сите претходно спом-
нати, крајот очигледно 
нема да го има. 

Никогаш нема крај ко-
га "големи риби" се во 
пра  шање. Се когаш оние 
помалите го јадат ста-
пот. Иако во по следно 
време сум сведок на 
тоа дека се испитуваат 
некои поз на ти бизнис-
мени кои со труд и пот 
го стекнале имо  тот и не 
го кријат, а оние кои со 
дубари и матни зделки 
се здобија со огромни 
богатс тва, никој не ги 
чепка. Тоа ти е маке дон-
скиот Хо ливуд.


