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Деј вид Милч и Пам Да глас
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РАЗ ГО ВОР СА ДЕЈ ВИ ДОМ МИЛ ЧОМ
Деј вид Милч је тво рац и из вр шни про ду цент Де дву да, а био је ко а у тор и из вр шни 

про ду цент Њу јор шких пла ва ца.

Пам Да глас: Пре шли сте са пи са ња и про ду ци ра ња за те ле ви зи ју на пра вље ње се-
риј ског про гра ма за HBO. У че му је раз ли ка? 

Деј вид Милч: Прак тич но, не ма ве ли ке раз ли ке, јер ка ко је вре ме про ла зи ло ја сам 
на те ле ви зи ји ра дио она ко ка ко ми је би ло по треб но да ра дим... и те ле ви зи ја се при-
ла го ди ла том про це су, прем да ни је би ло увек та ко. У струк тур ном сми слу, HBO је 
на пра вљен да би се при ла го дио рад ном про це су љу ди ко ји за пра во ства ра ју про грам, 
за раз ли ку од те ле ви зи ја ко је су у су прот но сти са аде кват ним по тре ба ма оних чи ја је 
ви зи ја оства ри ва ње про гра ма.

Прет по став ка по сто ја ња ко мер ци јал них те ле ви зи ја за сни ва се на то ме да се оне 
обра ћа ју што ши рем де лу по пу ла ци је. Сто га је њи хо ва по бу да да увек убла же би ло 
шта што мо же увре ди ти гле да о це. Чим те ле ви зи ја при хва ти од ре ђе но гле ди ште, од мах 
сле ди при ла го ђа ва ње те иде је да би се учи ни ла што при јем чи ви јом. Са да је је дан од 
нус про и зво да све га то га то што љу ди ко ји им до но се иде је усва ја ју та ква оче ки ва ња 
па ства ра ју се ри је ко је ће се обра ћа ти што ши рем ау ди то ри ју му. У то ме не ма ни чег 
злу ра дог. Ствар је у то ме да је осно ва при хо да огла ша ва ње, а огла ша ва ње хо ће да 
про да про из вод што ве ћем бро ју љу ди. 

С об зи ром на то да HBO же ли да про да про из вод од ре ђе ном де лу пу бли ке на осно ву 
прет пла те, они су мно го отво ре ни ји у до пу шта њу ау то ри ма да оства ре сво је пр во бит не 
за ми сли. Ово се та ко ђе од но си на Show ti me и не ка дру га ме ста. Раз лог за та кав при ступ, 
по ред мо де ла при хо до ва ња, је сте то што у HBO-у има ју иде ју о то ме шта чи ни ква ли-
те тан про грам.

У дру гом кон тек сту, по сто ји ве о ма јед но ста ван на чин ана ли зи ра ња из во ра ве ћи не 
по на ша ња – то је или страх или ве ра. Оно ли ко ко ли ко не ка ор га ни за ци ја функ ци о ни ше 
без стра ха, без не по ве ре ња пу бли ке или љу ди ко ји оства ру ју по сао, то ли ко се то огле-
да у са др жа ју ма те ри ја ла. И обр ну то је та ко ђе тач но да, ако ве ру је те у ма те ри јал, он да 
ве ру је те у про цес, ве ру је те у про грам, и он да деј ству је те ван све га то га. Ово зву чи 
та ко јед но став но. Али ако сте спо соб ни да то ура ди те, по ве ћа ва те шан се да ство ри те 
не што ква ли тет но. 

П. Да глас: На ла зим не ке слич не те ме, по го то во ка да је реч о ду хов но сти Ва ших 
при ча, у Њу јор шким плав ци ма и Де дву ду.

Д. Милч: У на чи ну на ко ји ја по ку ша вам да пи шем, те ма ни ка да ни је одво је на од ли ка 
или рад ње. Ми слим да у тре нут ку ка да раз дво ји те све еле мен те... ако уз ме те те му 
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фун да мен тал не иде је ду хов но сти, прет по ста вљам да би то мо гло да има не ке ве зе са 
су штин ским је дин ством свих ства ри. Ре као бих да мо јим це ло куп ним ра дом упра вља 
или осе ћа ње је дин ства или осе ћа ње раз дво је но сти. То је дру ги на чин да се ка же да 
је све то или страх или ве ра. 

У Де дву ду, у скла ду са исто риј ским тре нут ком из чи је ви зу ре сам пи сао, же лео сам 
да се вра тим ка мо мен ту по ста ња. И та ко сам хтео да ис тра жим свет у ко јем још ни је по-
ста јао би ло ка кав вид за ко на. Ако су Њу јор шки плав ци ис тра жи ва ли жи вот љу ди ко ји 
су, по др жа ва ју ћи за кон жи ве ли из ван ње га, са да сам же лео да одем да ље у исто ри ју. 

Пр во бит но, на ме ра вао сам да на пра вим се ри ју ко ја је сме ште на у ста ри Рим о пр вом 
чо ве ку ко ји је ухап шен, Све том Па влу, од ве де ном у Рим ра ди су ђе ња. HBO-у се то до-
па ло, али већ су ра ди ли на слич ном се ри ја лу. Пи та ли су ме да раз ми слим о дру гом 
про сто ру у ко јем бих мо гао да ис тра жим исту вр сту ам би јен та. Де двуд је био пот пу но 
иле гал на на се о би на, све сно из ван за ко на, био је на ин ди јан ској зе мљи, и ни су же ле ли 
да усво је би ло ка кве за ко не, па сам то ис тра жи вао. Та ко сам до шао до тог про сто ра. 

За ми сао је у то ме да је при мар ни им пулс ко ји нас по кре ће ка не кој иде ји ци ви ли-
за ци је то да је ха ос ве о ма не у го дан. Пот пу но од су ство ин ди ви ду а ли за ци је, док си 
збу њен око то га ко је ко, и не пре кид на и не у мо љи ва про фа ност за и ста су на пад на ма 
ка кву иде ју ре да. И те шко је ка да ис ку сиш та ко не што. То ни је та мо где се свет за вр ша ва, 
то је где свет су штин ски по чи ње.

На ме ће се пи та ње гле да о цу, за што он да оста ти ту? Па, кад је реч о ста нов ни ци ма 
Де дву да, они не ма ју где дру где. Они су иза бра ли та кав жи вот. Иза бра ли су да бу ду из ван 
за ко на. И то је раз лог за што го во ре то што го во ре. Гле да лац, за ко га је из бор ствар 
сло бод не во ље, та кву не го сто љу би вост ви ди као ужа сно ри скант ну. Ма хи нал но ни сам 
же лео да по му тим сми сао оно га што је би ла при мор ди јал на су па те се ри је са мо да бих 
је учи нио при влач ни јом. Та ко, за оне ко ји су им се при дру жи ли, то је по пут од ла ска у 
рат, то је ужа сно ис ку ство, али љу ди ко ји су про шли кроз то осе ћа ју по ве за ност са сво-
јим са бор ци ма. Ако про жи виш не ко ис ку ство и не осе ћаш да си из ма ни пу ли сан, и да 
је то ис ку ство, ма ка ко од бој но, ау тен тич но, и ти си тај иза зов пре бро дио, та ко је, по 
мом ми шље њу, ро ђе на Аме ри ка.

П. Да глас: За што сте, као умет ник, иза бра ли те ле ви зи ју за свој ме диј?

Д. Милч: Вре ме. Јед на од пе са ма Ро бер та Пе на Во ре на о Одо бо ну, ти пу ко ји је 
сли као пти це, иде от при ли ке ова ко: „Ис при чај ми при чу у овом тре ну и овом сто ле ћу 
по ма ме. Ис при чај ми при чу. Нек бу де при ча о ве ли ким да љи на ма и све тло сти зве зда. 
Име при че би ће Вре ме. Ис при чај ми при чу о ду бо ком ус хи ће њу.” Оно што на у чи мо или 
не успе мо да на у чи мо то ком вре ме на је сте оно што да ру је на шем ис ку ству сми сао, али 
иден ти фи ко ва ти то као „те му” зна чи де ми сти фи ко ва ти ис ку ство жи во та. 

Те ле ви зи ја омо гу ћу је ве ли ко плат но: при ли ку да се пор тре ти шу жи во ти кроз ве ли ки 
вре мен ски пе ри од. Што се ме не ти че, ја имам јед но став на схва та ња. Ства ри пој мим у 
ма лим до за ма. Мо гу да осли кам тре ну так без ну жног раз у ме ва ња ње го вог зна че ња. 
За та кву вр сту при по ве да ча, го ми ла ње тре ну та ка је оно што на кра ју тво ри обра зац 
до жи вља ја. 
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П. Да глас: Од свог ра ног ра да на Хил стрит блу зу до Де дву да, да ли при ме ћу је те 
исто риј ски раз вој? 

Д. Милч: Сва ки по сао ко јим сам се ба вио, са успе хом, до го дио се у исто риј ском 
тре нут ку у ко јем су сви зна ли да су фор ма или прин цип мог ра да би ли пре ва зи ђе ни. 
Хил стрит блуз је би ла се ри ја ко ју је би ло не мо гу ће пра ти ти, ко ју ни ко ни кад не би 
гле дао, јер ни је има ла ја сан рас плет. Ка да су се Њу јор шки плав ци по ја ви ли, јед но ча-
сов на дра ма је већ би ла упо ко је на. По ли циј ска дра ма са при ча ма у на став ци ма би ла 
је от пи са на. По след ња ствар за ко ју би ико по ми слио да мо же би ти успе шна би ла је 
ве стерн.

П. Да глас: Шта је сле де ће?

Д. Милч: Ка да поч неш да го во риш „шта је сле де ће“, већ си се из гу био. За то ка жеш 
„ово ће про ћи, ово не ће“. Оно што тре ба да учи ниш је сте да се пот чи ниш ду хов ном 
мо мен ту и узмеш оно што ти он да је. Ду хов ност је оно од че га по ла зиш. Ако мо жеш 
да се под ре диш ожи вља ва њу тог тре нут ка, то ће увек функ ци о ни са ти. Не мо жеш си му-
ли ра ти те ства ри. Раз лог због ко јег ја не да јем те ле ви зи ји сво је сце на ри је је сте то што 
имам од го вор ност пре ма ли ко ви ма и све ту. 

П. Да глас: Не по ка зу је те им сво је ру ко пи се – и њи ма је то у ре ду?

Д. Милч: Ако за ра ђу ју но вац, ни је их бри га. Они ио на ко сма тра ју умет ни ке са мо 
ну жном не у год но шћу. У су шти ни, оно што они же ле је сте мо гућ ност по ри ца ња. Ако 
успе, то је би ла мо ја иде ја. Ако не, ни је мо ја кри ви ца. Ако им не да те сце на рио, он да 
ни је њи хо ва кри ви ца.

П. Да глас: То је сјај но.

Д. Милч: Ни је, по тро шио сам де це ни је по ку ша ва ју ћи да их про дам; про сто ни сам 
мо гао то да схва тим.

П. Да глас: Чи та о ци ове књи ге мо гли би би ти сту ден ти или ди плом ци. Да ли би сте 
ре кли не што пи сци ма по чет ни ци ма?

Д. Милч: Те шко је, и пр во што мо ра ју раз у ме ти је сте да је те шко. Тре ну так ства ра-
ња је на су прот ства ри ко је су нам по треб не да би смо жи ве ли и ди са ли и ста вља ли 
но гу пред но гу. Тре ба да про на ђеш на чин да ума њиш сво је зах те ве као осо бе ко ја 
жи ви и ди ше да би се под ре дио зах те ви ма свог по сла. То је те шко. У ко шар ци, ка да 
играч хо ће да за ку ца лоп ту, а од брам бе ни играч је од би је, не ко ће ре ћи: „Не мој се 
ки ла ви ти.“ Ако већ идеш на кош до кра ја, дај све од се бе. То бих ре као би ло ком сту-
ден ту ко ји има ам би ци је. То ни је игра и ни је за мла ко ње. Ако же лиш да ура диш до бар 
по сао, да би га оба вио мо раш има ти страст за ор га ни зо ва њем. Ако же лиш да обез бе-
диш до бар жи вот, и мо жеш да ра диш до бар по сао исто вре ме но, то је сјај но. Ти мо жеш 
има ти до бар жи вот или не, али си гур но не ћеш ра ди ти до бар по сао (осим уко ли ко то 
ни је тво ја страст). То је као кад имаш де те или би ло шта што је вред но; за че то је и оства-
ре но у кр ви и пат њи. А ако же ли те да вам ка жем не што леп ше, мо гу, али то не би би ла 
исти на.
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То је ствар жи во та ко ји је сâм ствар ве ли ча ња умет но сти. Ти се бо риш. И те шко је 
и, у нај ве ћем де лу, сва ког да на, сва ког са та, ми не где ома не мо. Ома нем и ома нем, и 
жи вим гре ше ћи и тра же ћи не ку ми лост у не у спе ху, и то је при ро да мог по сла, и по сто-
ји не ка вр ста ег зал та ци је у то ме и уте хе у са зна њу да ра диш оно за шта си ро ђен, али 
то је све. Оста ло је са мо раз го вор – на гра де, но вац... Да сам мо гао да би рам дру ги пут, 
иза брао бих. То је на чин на ко ји сам са здан. Мо раш се пре да ти то ме. Су шти на ства ра-
ња умет но сти је да по сту пиш та ко, у скру ше но сти. Да јеш се бе не чем дру гом. То су све 
ства ри са ко ји ма по чет ни ци тре ба да се са жи ве и он да, зна те, да при хва те да у то ме 
има из ве сне ра до сти.

(С ен гле ског пре вео Здрав ко Пе тро вић)


