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Колегиница Живковић је лаичкој јавности пружила једно сасвим 

добро предавање из режије. Малтене је препричала најзанимљивије 

делове уџбеника из којих сви учимо (мислим да је малтене цитирала 

пасусе из уџбеника Дзиге Вертова штампаног у Југославији 70-их, које 

и данас користимо). 

Она је ту, по мом сазнању, правилно цитирала неке фундаменте 

режерског заната и мислим да је правилно и тачно навела и принципе 

грађења наративне структуре (није навела све теорије и школе 

мишљења - али све шта је навела је сасвим легитимно). 

Што се тиче струке - ауторка је навела основе и фундаменте који се у 

оквиру професије сматрају аксиомима и које малтене нико не доводи у 

питање. 

Ниједан режисер који је имало пратио предавања неће порицати 

струковне основе које је она овде навела, осим ако намерно учествује у 

некој завери ћутања или је на неки други начин неискрен. 

Лично нисам сагласан са одабиру речи "лаж", јер је реч о илузији, а 

илузија може, као и свака друга изјава, бити искрена. Али - није ништа 

мање илузија, и мислим да јој се може прихватити коришћење речи 

"лаж" кад је реч о наводном судском материјалу. 

Ауторкина изјава мало ми је збуњујућа на самом крају. 



Мени би занатска изврсност била несразмерно више злослутна и 

несразмерно више би ми указала на прорачунату малициозност и 

намеру. 

Опет - то је моје становиште и може се лако рачунати на дуплу обману. 

Односно - на то да су фалсификатори намерно направили занатски и 

технички брљив снимак како би он деловао уверљивије. То има 

смисла. Лично сам користио ту илузију - тако да то потврђујем да је 

валидан метод из прве руке. 

Мислим да су јој најјачи документи драматуршко-психолошки. 

Колико знам - патолози и криминолози ће потврдити да ће масовне 

убице чији злочини су снимљени или бити несвесни тог снимања и 

уништити доказе - или ће бити у томе егзибиционисти. 

Што се тиче техничких опаски о одуству крви, асинхроности пуцњева 

са реаговањем, бизарним одсуством емоција „погубљеника“ и 

њиховим ослобађањем и указатеље на ћорке... све то вештаци могу да 

потврде. Нарочито ове делове на пушкама који се користе за 

маневарску муницију. То сам сигуран да ће инжењери и стручњаци за 

оружје лако потврдити. 

Валидност овога на суду је по себи сулуда. Не виде се ни лица ни 

обележја починиоца, а ни жртава. Нема доказа да је ту ишта наређено. 

Чак нема ни доказа да тим људима није већ суђено у ратним условима. 

Теоретски - могли су да буду и стрељани дезертери. Језик којим говоре 

превише је општи да би се чак и установило да нису сви „муслимани“, 

односно „Хрвати“, јер у тим крајевима сви иовако премало причају. 

Све веома изгледа као тренутак рада на неком досадном градилишту. 

Свима је цела ствар била досадна. Одсуство икаквог видљивог 



оштећења на последњем „погинулом“ је нешто што ће, сигуран сам, 

сваки балистичар лако потврдити. 

Што се тиче монтираности... теоретски је могуће да је неко почео да 

снима када је снимак почео да се снима и онда кликнуо на камеру да 

престане да снима. 

То, строго говорећи, није монтажа. Али јесте режирано снимање и то 

веома тенденциозно. 

Визуелних, односно географских репера - нема. Могло је да буде 

снимљено у Трансилванији или Аризони, Монголији или Мароку. 

Међу крунским аргументима је то што „починиоци злочина“ гледају у 

камеру повремено. То је чудно. Да они „крију свој злочин“ - зашто би 

снимали и зашто би допустили да снимак опстане? 

У филму „Четврти човек“, који је режирао Дејан Зечевић, имате 

алудирање на управо овај снимак као на нешто „страшно што су Срби 

урадили“. Што је очигледно била америчка припрема за то да Срби 

поверују у аутентичност сника. 

Када сниматељ каже „Јебеш ме - и ова је готова!“ а „војници“ опсују 

„Идеш бре Бугар у пичку материну!“ - верујем да он ту коментарише 

батерију или касету. А онда дода, „Јесте мајке ми - ал' издржаће 

снимање!“ Ко је био на сетовима за снимање нечега добро ће 

препознати стандардне логистичке проблеме (батерије и касете) и 

гунђање екипе за снимање која не воли да дуго стоји на сунцу и на 

топлом и мрзи кад им пропадне рад, па морају да понављају. Ако су на 

снимку „зли шкорпиони који убијају цивиле“ - зашто би псовали што 

сниматељу понестаје траке или касете? Једино се псује кад то значи 



продужетак радног времена и неопходност понављања поступка. 

Понављање убиства је технички немогуће. Тако да - они никог ту нису 

убијали. И сниматељ каже „Рад'те!“ Убијање није рад. Рад имплицира 

процес. Убијање је чин. Они нису у концентрационом логору у којем 

имају низ жртава, па да имају пред собом процес који захтева читаву 

смену или две, или дане рада. 

То што сниматељ уопште разговара са њима и садржај разговора врло 

јасно показује сарадњу. Зашто паравојни „шкорпиони“ снимају свој 

злочин? А и - зашто га чине уопште? Војници могу људе да убијају 

веома дискретно када желе. Без униформи и буке. Да су желели да 

убију 3-4 човека у ратним условима - могли су само буквално да их 

убаце у подрум и замандале подрум. Да их запале. Да их убију 

дискретно упадом у зграду. Нису морали рафално да пуцају. Хајде - 

било је муниције, али усташе на сличним снимцима су рафално 

пуцале из беса и афекта. Овде нема ни беса ни афекта уопште. 

На самом крају „убице“ опомињу „убијене“ речима „не дижи главу“. 

Може то бити због видљивости лица. Може бити због глуме. А може 

бити да су „погубљени“ били неки људи које су „убице“ малтретирали 

да ту дођу. Теоретски - можда су буквално разбојници киднаповали 

оближње људе и организовали њихово лажно „погубљење“ под 

претњом да ће бити право ако причају о томе. Уосталом - како ће они 

да докажу да су „погубљени“? Упуцани су очигледно ћорцима. 

„Убијени“ свакако нису обучени да глуме. Кажем то на основу потпуне 

слуђености и оног последњег „пада“. 

Колегиница Живковић чини ми се да иначе држи овај фини веб сајт. 

http://www.ivonazivkovic.net/ Ако је то њен сајт - она мислим да је 



веома упућена особа и посвећена истини. Приговор који имам тиче се 

дизајна странице (који мислим да је аматерски набацан) и некада 

набацане структуре њених изјава. И даље - верујем да је упућенија и 

честитија од велике већине колега, а то је по себи, верујем, битније. 

Имате макар један рез пред крај снимка. То је по себи крајње 

инкриминишуће из разлога које је колегиница веома добро објаснила. 

Колико знам, "Шкорпиони" су озбиљна и веома опасна јединица. Не 

знам да ли имају нека маркантна обележја. Стрељање цивила не 

верујем да би иовако вршили са знамењем и ичим што би могло да их 

идентификује. 

Е сад, снимак који је овде доступан чудно је да буде фамозни снимак 

који би био коришћен за „крунски доказ“ - јер има делова у којима 

жртве устају. НАТО би ваљда имао мозга да макар толико исече. 

Толико могу да ураде а да их нико не оптужује. Тако да ме чуди 

присуство тог последњег дела и сад ме занима да ли је неко овде 

приказао потпунији снимак од оног који је „потврђен“ као 

„легитиман“.  

Ово је, по политичким наукама, колико знам - тек вишеструко убиство. 

Није чак ни масовно. 

Геноцид је реалан покушај истребљења нације у виду физичког 

истребљења њених припадника, односно етноса. 

 


