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НА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ ЈЕ СЦЕ НА РИ СТА ГЛАВ НИ
Кри сти на Ра диш: Шта је до ве ло до Чер но би ља и шта Вас је на гна ло да по же ли те 

да пи ше те о то ме?

Крејг Ма зин: Чи тао сам нео ба ве зно о то ме и схва тио да, иа ко сам знао да је Чер-
но биљ екс пло ди рао, као што ве ру јем да и мно ги љу ди зна ју, ни сам знао за што... Та ко 
сам по чео да чи там о то ме, из те јед но став не, ин те лек ту ал не ра до зна ло сти, и от крио 
сам да су ме – док је при ча о екс пло зи ји фа сци нант на, и ми вр ло ја сно по ка зу је мо за што 
и ка ко се де си ла – оку пи ра ле не ве ро ват не при че љу ди ко ји су је пре жи ве ли и ко ји су 
про па ти ли и жр тво ва ли се да спа су љу де ко је су во ле ли... Би ло је то као да сам от крио 
рат ко ји љу ди ни су опи са ли, и по стао сам оп сед нут њи ме.

К. Ра диш: [...] Мре жа HBO је про стор ко ји за и ста до зво ља ва се ри ја ма да про ди шу, 
што ова при ча и мо ра да ра ди, са тре ну ци ма ти ши не у ко ји ма љу ди са мо по ку ша ва ју 
да схва те шта се де си ло.

К. Ма зин: Ру ко во ди о ци мре же су ми до зво ли ли да по ста вим сва ки аспект се ри је, 
од тем па до то на. Они су от ку пи ли ми ни-се ри ју од шест епи зо да, али сам ја у ме ђу вре-
ме ну ре као: „Ми слим да тре ба да бу де пет епи зо да, а ево и за што.“ И они су се сло жи ли. 
Би ло је тре ну та ка у ко ји ма сам хтео да убр зам ства ри и же лео сам да гле да о ци осе ћа-
ју као да па да ју јер ми слим да је та ко би ло и љу ди ма ко ји су би ли усред све га то га. Са 
дру ге стра не, би ло је тре ну та ка ка да сам же лео да до ча рам ду го про те за ње вре ме на 
као у ра ту од ко јег ми сли те да ни ка да не ће те по бе ћи. Та кве ства ри јед но став но не 
мо же те да по стиг не те на фил му, ни ти мо же те да ис при ча те ову при чу из ви ше угло ва 
ко је филм зах те ва и за слу жу је. За то је овај фор мат био је ди ни у ко јем сам мо гао да 
за ми слим да из не сем ову при чу.

К. Ра диш: По сто је две ства ри у ве зи са овим ко је ме оп се да ју. Пр ва је чи ње ни ца да 
сте при ка за ли шта се де си ло са оним ва тро га сци ма, на ро чи то за то што је мој отац 
био ва тро га сац. [...]

К. Ма зин: Ау дио-сни мак ко ји се ја сно чу је у пр вој епи зо ди је ау тен ти чан сни мак. 
То је вест ко ја се пре но си ла це ле но ћи. „Из био је по жар из ме ђу тре ћег и че твр тог 
бло ка, на кро ву.“ Ти љу ди – тре ба има ти у ви ду да су мно ги од тих „љу ди“ би ли тек не-
што ста ри ји од де ча ка –по сла ти су та мо без за штит не опре ме од ра ди ја ци је, не схва-
та ју ћи да ће до ћи до ра ди ја ци је, и не зна ју ћи шта ће им ура ди ти овај не ве ро ват но 
смр то но сан гра фит ни от пад ко ји се на ла зио на зе мљи. Али оно што ме за пре па шта ва 
и сла ма ср це, и што ме ис пу ња ва ве ли ким ди вље њем пре ма њи ма, је сте то што су они 
не где у то ку те но ћи то схва ти ли. По ста ло им је ја сно. Њи хо ва ко жа је цр ве не ла, а онда 
по ста ја ла сме ђа. По че ли су да по вра ћа ју и да оти чу. Не ки од њих, ко ји су до ди ри ва ли 
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тај от пад, до би ли су опе ко ти не, али су на ста вља ли да ље. Они ни су у том тре нут ку 
ре кли: „То је то, сви на зад у ка ми о не!“ При бли жа ва ли су се, и то ми је из у зет но. По но-
сан сам што мо гу да ис при чам њи хо ву при чу, јер љу ди тре ба да је зна ју.

Слич но то ме, љу ди на мо сту су део при че ко ју су мно го пу та пре при ча ва ли љу ди 
ко ји су би ли у При пја ту. Го во ри се да ни ко од њих ни је пре жи вео, али је те шко раз ло-
жи ти та ко не што из усме не тра ди ци је при ча ња при ча. Да ли је то из ми шље но? Да ли 
је то пре те ра но? Ме ђу тим, по сто ји не ко ли ко из во ра ко ји опи су ју тај мост и љу де на 
ње му, и не ма ди ле ме да се мно го љу ди из При пја та раз бо ле ло и умр ло а да ни су за-
ве де ни у зва нич ни збир. Ре жи сер се ри је, Џо на Ренк, то је ре жи рао и ка дри рао она ко 
ка ко сам ја од у век за ми шљао, али не са мо да је то учи нио на леп ши, над ре ал ни ји и по-
тре сни ји на чин, већ је и на уред нич ком пла ну ура дио не што што сма трам да је из у-
зет но. У мом пр во бит ном сце на ри ју, гле да о ци ви де оно што ви де ју на ци, бли зу по чет ка 
те се квен це, а он је од лу чио – што се ме ни учи ни ло ап со лут но сјај ним – да нас на те ра 
да са че ка мо док они раз го ва ра ју јед ни с дру ги ма, пре но што нам по ка же не сре ћу. 
Ка да сам ви део то, остао сам без да ха. Био сам то ли ко по тре сен и уз не ми рен.

Јед на од чи ње ни ца ко је зна мо је сте да је, прем да је у пи та њу град ко ји је из гра ђен 
да би по др жао рад ну кле ар не елек тра не, вр ло ма ло љу ди ко ји су жи ве ли та мо раз у ме-
ло опа сност од ра ди ја ци је, и да је тек не ко ли ко њих раз у ме ло ка ко ну кле ар ни ре ак тор 
уоп ште ра ди. СССР ни ка да ни је јав но го во рио о ра ди ја ци ји на би ло ко ји на чин. За пра во, 
СССР је од 1950-их до жи вео од ре ђе ни број озбиљ них не сре ћа ко је су би ле у ве зи са 
ра ди ја ци јом, али их је за та шка вао. Ми ми сли мо: „О, бо же, ну кле ар на елек тра на го ри! 
Ни је бит но што го ри са мо кров, не ћу из ла зи ти на по ље да то гле дам.“ Али, они ни су 
зна ли. То је јед но став но био део њи хо ве кул ту ре. Ни ко им ни је ре као.

К. Ра диш: Ово је хо рор филм, рат ни филм, по ли тич ки три лер, дра ма из суд ни це и, 
нај бит ни је, ду бо ко људ ска при ча. Ко ји су би ли иза зо ви ба лан си ра ња све га то га, у овом 
вре мен ском окви ру? Да ли је то би ло на пор но?

К. Ма зин: Ни је, а во лео бих да вам мо гу ре ћи да је сте. Во лео бих да се на те рам да 
зву чим бо ље. Не кад ви диш не што и по ста не ти ја сно. То је ја ко чуд но. Све се то на ме-
сти у твом уму и де лу је ис прав но. [...] Ни сам раз ми шљао о то ме да пи шем сце на рио 
са мо у јед ном жан ру. Пи сао сам тај сце на рио она ко ка кав је же лео да бу де.

К. Ра диш: [...] Као сце на ри ста, ни ка да не мо же те да зна те шта ће се де си ти са 
Ва шим де лом ка да га за вр ши те. Очи глед но сте у овом слу ча ју би ли из у зет но укљу че ни 
и то је био дру га чи ји тип про це са. Али, опет, Ви сте на ве де ни као је дан од сце на ри ста 
ко ји су ра ди ли на фил мо ви ма Чар ли је ви ан ђе ли (Cha r li e’s An gels) и Ка у бој нин џа ви кинг 
(Cow boy Ni nja Vi king). Као сце на ри ста, ка ко пре ла зи те пре ко то га да не што што на-
пи ше те мо жда ни ка да не ће угле да ти све тлост да на, или да ће то пре ћи у ру ке не ког 
дру гог сце на ри сте чи ја ће се вер зи ја сни ми ти? Ка ко се бо ри те са тим?

К. Ма зин: Не знам ка ко сам се бо рио са тим. Не ке од ства ри на ко ји ма сам ра дио 
би ле су са мо ис по моћ. За Чар ли је ве ан ђе ле сам са мо до шао на крат ко и не ко ли ко не де-
ља по ма гао ре жи сер ки Ели за бет Бенкс. Мо је име се не ће по ја вљи ва ти у крај њем ста-
ди ју му про це са. Са мо сам по ма гао при ја те љи ци да ура ди не што и, ка ко сви ја вља ју, 
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ура ди ла је фан та сти чан по сао. У дру гим слу ча је ви ма сам пи сао ства ри ко је су ми би ле 
вр ло бит не, али њих не ће те ви де ти на сај ту IMDb јер се оне на ла зе у не кој фи о ци, а то 
ме чи ни бе сним. Он да пак по сто је и сце на ри ја ко ја сам на пи сао и по ми слио: „ово не 
би тре ба ло сни ми ти“, али их је не ко ипак сни мио. Ми слим да не ћу мо ћи још ду го та ко 
упра во због овог ис ку ства и на чи на на ко ји су се по не ли пре ма ме ни на кра ју. На те ле-
ви зи ји је сце на ри ста глав ни. Ни је би ла по ен та у то ме ко је глав ни, не го у то ме да сам 
до био трет ман ко ји је од у век тре ба ло да до би јем. Ја не ин си сти рам на хи је рар хи ји. Не 
во лим да из и гра вам ау то ри тет или би ло шта слич но. Са мо же лим да ме са слу ша ју о 
сце на ри ју на ко јем ра дим и ко ји је про дукт мог ума. Са да ми слим да је то што се фил-
мо ви не пра ве на тај на чин лу дост. То ни на ко ји на чин ни је увре да на ме ње на ре жи-
се ри ма. Ја сам бес крај но им пре си о ни ран и за ди вљен ти ме шта ре жи се ри ра де. Али 
ми слим и да је бит но да сце на ри сти до би ју трет ман као пу но прав ни ау то ри ства ри 
ко је ра де, та ко да ћу на ста ви ти да ра дим ова ко. [...]

К. Ра диш: На кра ју се ри је Чер но биљ до би ја мо до ста ин фор ма ци ја о то ме шта се 
де си ло тим љу ди ма и шта се де ша ва ло од он да, и за стра шу ју ће је што ни ка да не ће мо 
са зна ти уку пан број људ ских жр та ва, на ро чи то ка да се зна да се про це не кре ћу од 4000 
до 93.000 умр лих... Да ли ми сли те да је ва жни је да љу ди на про сто са зна ју ка ко и за што 
се то де си ло [...] не го да чу ју кон крет не број ке?

К. Ма зин: Да, ми слим. Ка да се го во ри о кон крет ним ства ри ма ко је су се де си ле у 
Чер но би љу, не ве ро ват но су ма ле шан се да се оне по но ве на тај на чин. [...] Упо зо ре ње 
ов де гла си: бој те се ла жи и при ча. Пре и спи туј те сва ко га ко вам сер ви ра не што што же-
ли те да чу је те. Мо ра те да раз ми шља те на кри тич ки на чин. За и ста, же лим да знам да 
ну кле ар на елек тра на на три ки ло ме тра од ме не ра ди бес пре кор но и да јој се ни шта не 
мо же до го ди ти. Упра во са да се у Сје ди ње ним Др жа ва ма во ди рат про тив исти не. Људи 
све ви ше тра же при че ко је су пре ру ше не у исти ну и због ко јих се осе ћа ју до бро. То ка ко 
се осе ћа мо због не че га не ма ни ка кве ве зе са ствар ном, су штин ском исти ном. Исти ни 
ни је бит но шта ми ра ди мо. Мо же мо да при ча мо јед ни дру ги ма при че о кли мат ским 
про ме на ма, али при ро ди то ни је бит но. На ста ви ће да па да ки ша, на ста ви ће да се де ша-
ва ју по пла ве, и лед ће на ста ви ти да се то пи јер му ни је бит но. То је лек ци ја Чер но би ља. 
Ми иг но ри ше мо исти ну и те жи мо уте шним при ча ма, на соп стве ну од го вор ност.

Из вор ник: https://col li der.com /cher nobyl-in ter vi ew-cra ig-ma zin/

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)


