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НИ САМ ЖЕ ЛЕО ДА СЕ ИКО ОСЕ ТИ УГОД НО
Фред То пел: [...] Чи ни се да сва ка епи зо да се ри је уво ди но ви еле мент. Да ли Вам је 

та струк ту ра би ла ја сна или Вам је би ло те шко да од лу чи те да ће се пр ва епи зо да 
фо ку си ра ти на екс пло зи ју, да ће дру га уве сти на уч ни ке у при чу, тре ћа про ве сти ви ше 
вре ме на у бол ни ци, а че твр та са вој ни ци ма?

Крејг Ма зин: Да, све то је би ло де ли мич но на мер но јер сам же лео да на ста вим да 
при ка зу јем љу ди ма дру га чи је аспек те и стра не овог ве о ма ком пли ко ва ног до га ђа ја, 
и ни ка да ни сам же лео да се ико осе ти угод но. Ова се ри ја се ни ка ко не при бли жа ва 
оно ме што се на зи ва са пу ни ца. Она се за и ста ба ви ве о ма ши ро ким и ве о ма раз ли чи тим 
по гле ди ма на овај до га ђај ко ји је, на мо мен те, ужа са ва ју ћи, али та ко ђе и ин спи ра ти ван.

Ф. То пел: Да ли су Ва ле риј Ле га сов и Бо рис Шчер би на пред ста вље ни као до не кле 
нео би чан пар?

К. Ма зин: И да и не. Ја ми слим да обо ји цу му чи исти про блем, али на раз ли чи те 
на чи не, и ми слим да је то при лич но тач но и за све што се од ви ја ло на те ре ну то ком 
до га ђа ја у Чер но би љу. Има ли сте љу де ко ји су би ли пра ви вер ни ци. Они су би ли та ко 
не ви ни и од ра сли су уну тар со вјет ског си сте ма мо ћи. Ва ле риј Ле га сов је био по све ће ни 
ко му ни ста. Не ки би ре кли да је био и фа на тик. А Бо рис Шчер би на је био ду го го ди шњи 
пар тиј ски апа рат чик. Он је био би ро кра та, а обо ји ца су би ли део со вјет ског си сте ма. 
Про ла зе ћи кроз про цес чер но биљ ске ка та стро фе, на те ра ни су да се су о че са тим како 
је тај си стем про пао и раз ми сле ко је ће би ти њи хо во ме сто у ње му. По сто је раз ли чи те 
вр сте љу ди ко ји су има ли раз ли чи те вр сте по сло ва, али су ипак на те ра ни да про на ђу 
не ку вр сту за јед нич ког је зи ка [...] а за јед нич ки је зик био је сам Чер но биљ. То је са мо 
оне мо гу ћи ло сва ку ра ци о нал ну осо бу, оне мо гу ћи ло јој да на про сто на ста ви жи вот у 
ста њу иде о ло шког по ри ца ња. [...] На ша кул ту ра ре флек ту је оно што је исти ни то. Али 
не ре флек ту је то увек по у зда но. Она мо же да ис кри ви ства ри. У овом слу ча ју, по ку шао 
сам да до ве дем ју на ке до ста ди ју ма ко ји мо гу да пре по знам, на ро чи то ка да Бо рис 
Шчер би на схва ти то ком дру ге епи зо де да ће умре ти, и та да се све ме ња. Раз ми шљам 
о ње го вим хва ли са њи ма, јер је пра ви Шчер би на био озло гла шен га лам џи ја ко ји је про-
бао да по пра ви ства ри та ко што је ви као док се оне не оства ре. Не што та ко ве ли ко као 
Чер но биљ и ра зор но као Чер но биљ оду зме вам ту спо соб ност. Узме вам оруж је. Он 
је био на вик нут на од ре ђе ну вр сту мо ћи ко ју му је Чер но биљ отео. Чер но биљ му је 
отео и сам жи вот. И ми слим да на кон то га схва та да је он ов де за рад ви шег ци ља. Да-
кле, оно што их то ли ко спа ја ни је при ја тељ ство већ то што та два чо ве ка при хва та ју 
од ре ђе ну вр сту ег зи стен ци јал не свр хе ко ја је њи хо ва за јед нич ка свр ха. Пу тем то га, 
они мо гу да ви де људ скост оног дру гог.
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Ф. То пел: Да ли Чер но биљ илу стру је уни вер зал ну исти ну да ни ко ни ка да не же ли да 
слу ша осо бу ко ја зна шта се за и ста де ша ва?

К. Ма зин: Да. И мо же мо ви де ти да се са да све ви ше му чи мо са гло бал ним ра том про-
тив исти не. А оно што смо не ка да сма тра ли до ме ном Со вје та – не ку вр сту сла вље ња 
ла жи и ме ди ја у слу жби про па ган де – са да схва та мо да је уну тар нас са мих, и ов де на 
За па ду. То ви ди мо са да у Ве ли кој Бри та ни ји и сви се бо ри мо са ти ме. Из не на ђу је ме 
то нео бич но од би ја ње струч ња ка. Ка да нам ка жу да је „ели та“ нај го ра реч у по ли ти ци, 
пи там се ко га дру гог тре ба да по др жа ва мо ако не нај ква ли фи ко ва ни је и нај па мет ни је 
и нај у пу ће ни је љу де? Да нас жи ви мо у чуд ном све ту у ко јем се на уч ни ци ма че сто ру га 
и у ко јем се исти на не пре кид но до во ди у пи та ње, а ми тр пи мо због то га. А јед на ствар 
ко ју чер но биљ ска ка та стро фа ис ти че, и то је за пра во и по ен та све га, је сте да исти ну 
ни је бри га. Ни је јој бит но да ли иг но ри ше мо струч ња ке. Ни је јој бит но да ли уни жа ва мо 
цео кон цепт струч но сти. Кли мат ске про ме не ће на ста ви ти да се де ша ва ју и, слич но 
то ме, у че твр том ре ак то ру не сре ће на ста вља ју да се де ша ва ју без об зи ра да ли ми то 
же ли мо или не.

Ф. То пел: При ме тио сам 2004. го ди не да су ре пу бли кан ски кан ди да ти на зи ва ли Џона 
Ке ри ја ели ти стом и го во ри ли да је ло ше зна ти раз ли чи те ства ри.

К. Ма зин: [...] Ка да по гле дам по Лос Ан ђе ле су и ви дим за стра шу ју ће ни ске по стот ке 
вак ци ни са них љу ди у бо га тим, на пред ним че твр ти ма, из не на ђен сам и ужа снут. Тај про-
блем је сву да. [...] Лек ци ја Чер но би ља је сте да ла га ње и иг но ри са ње чи ње ни ца има ју 
по губ не ефек те, а да ми то мо же мо ра ди ти и на ста ви ти с тим. Мо же мо на ста ви ти да 
би ра мо ри ја ли ти зве зде на ви со ке функ ци је и мо же мо ве ро ва ти у шта год же ли мо и 
чи та ти ства ри на Феј сбу ку и од лу чи ва ти да су исти ни те, али та ко го ми ла мо дуг исти ни, 
а тај дуг ће до ћи на на пла ту, на овај или онај на чин. 

Ф. То пел: [...] Ми слим да смо ви де ли за бе ле же не при ме ре то га у исто ри ји, знат но 
пре Чер но би ља. Иде ја је да би тре ба ло учи ти из про шло сти. Да ли је не из бе жно да јед-
но став но на ста ви мо да по на вља мо овај ци клус? Мо же мо ли да до ђе мо до мо мен та 
ка да сла ви мо исти ну?

К. Ма зин: Чуд но је, али ми слим да на да че сто до ла зи у об ли ку кул ту ре јер ми је смо 
про кле ти да по на вља мо исто ри ју. Али, ка да по сто је слу ча је ви ко ји се мо гу при бли жи ти 
на ма као вр сти пу тем емо тив ног ис ку ства тих тре ну та ка, ми на по кон ви ди мо шта 
тре ба ура ди ти. Ре као бих да је на кон фил ма Ти та ник по ста ло не спор но да ће бро до-
ви има ти до вољ но ча ма ца за спа са ва ње љу ди. Ни ко ви ше не ће на пра ви ти та кву гре шку. 
Ка да по гле да те на исто ри ју роп ства у Сје ди ње ним Др жа ва ма и ка да ви ди те ути цај 
ко ји је имао ро ман Чи ча То ми на ко ли ба, кул ту ра је по не кад је ди ни на чин да усме ри те 
љу де на емо тив ну исти ну и на те ра те их да осе те за што не што мо ра да се про ме ни. 
Ако по сто ји ика ква на да ко ју имам за се ри ју као што је ова ко ју смо сни ми ли, то је да 
усме ри мо људ ску па жњу упра во на то и да на те ра мо љу де да осе те шта зна чи са мо 
са слу ша ти при чу уме сто исти не и иг но ри са ти исти ну, те их на ве де мо да раз у ме ју да 
су љу ди про па ти ли.
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Ф. То пел: Ти при ме ри ме за и ста под се ћа ју да су се не ке ства ри про ме ни ле на бо ље.

К. Ма зин: Је су. Не ка да ми сли мо о фил мо ви ма и те ле ви зиј ском про гра му као о не-
че му стра ном. И они то је су, прет по ста вљам, у од но су на ле ко ве ко ји нам спа са ва ју 
жи во те или ужа сне ве сти, али ове ства ри има ју по тен ци јал да чи не до бра де ла са кул-
ту ром ко ју ства ра мо. То је је дан од раз ло га за што сам био то ли ко за о ку пљен по ку ша-
јем да ис при чам при чу нај ве ро до стој ни је мо гу ће, јер мо ра те да про ме ни те ства ри да 
би сте мо гли ис при ча ти при чу у дру га чи јем фор ма ту. По сто ји је дан до дат ни еле мент, 
под каст ко ји ра ди мо. Да кле, на кон еми то ва ња сва ке епи зо де, сни ми ће мо под каст1 
по све ћен тој епи зо ди, у ко јем ће мо про ћи кроз све ства ри ко је су би ле исто риј ски тач-
не и оне ко је смо про ме ни ли и за што смо то ура ди ли, јер же лим да бу дем од го во ран 
и за то.

Ф. То пел: То зву чи као вр ло ино ва ти ван на чин ко ри шће ња мо дер них по ве за них ме-
ди ја да би се мо жда и про го во ри ло о ма ни ко ју љу ди че сто ис ти чу у би о граф ским или 
исто риј ским дра ма ма.

К. Ма зин: Да, ми слим да ми је по ста ло ве о ма ја сно и пре но што смо сни ми ли први 
ка дар да ми не сме мо, ако се на ша при ча до брим де лом ба ви и опа сно сти ма из ми шља-
ња, да бу де мо оп ту же ни за ту ствар. А, опет, из ми шља ње је су штин ски по гре шно. Сма-
трам, да кле, да је то ва жна ствар. Раз у мем за што се љу ди бо је да то ра де јер би мо гли 
да по ми сле ка ко под ри ва ју соп стве ну при чу. Ме ни не сме та да под ри вам сво ју при чу 
го во ре ћи љу ди ма: „Ви ди те, у ово ме је ствар. Ва ле риј Ле га сов је имао же ну и де цу. Ни-
сам их при ка зао, а ево и због че га – јер ни сам имао до вољ но про сто ра.“ Али ни је ми 
про блем да вам ка жем да су они по сто ја ли или да об ја сним за што сам на пра вио тај 
из бор, а ви се мо же те сло жи ти с тим или не, али се ја не бо јим да под ри вам то шта сам 
ура дио ов де јер се ми ба ви мо исти ном нај бо ље што мо же мо. 

Ф. То пел: [...] По што пра ти те трен до ве у филм ској ин ду стри ји, очи глед но је да је 
по тре ба за сце на ри сти ма ве ћа не го икад, али да ли је тренд ис ко ри шћа ва ња сце на ри-
ста да ра де бес плат но са да рас про стра ње ни ји? Ка ко сце на ри сти мо гу да за шти те 
са ми се бе?

К. Ма зин: Ми слим да мо гу ка за ти да је тај тренд увек био при су тан и увек је био 
рас про стра њен. Те шко је. По сто је ства ри ко је Удру же ње [Удружење сце на ри ста Аме-
ри ке – прим. ур.] са да ра ди, а за ко је ми слим да су вр ло охра бру ју ће. Да кле, ка да поч-
не те да ра ди те, при ти сне те дуг ме за старт и Удру же ње пра ти ваш на пре дак и мо же 
да вас про ве ри и пи та вас ка ко на пре ду је те. Та да има те при ли ку да ка же те: „Тре нут но 
ра дим на тре ћој бес плат ној вер зи ји сце на ри ја.“ И он да они мо гу да се укљу че. Но, увек ће 
по сто ја ти по тре ба за по је ди нач ном хра бро шћу и по је ди нач ном за шти том соп стве них 
ин те ре са, а то је те шко јер је ин ду стри ја на пра вље на та ко да се сце на ри сти осе ћа ју 
бес по моћ но. Они су за стра ше ни и те шко је би ти у по зи ци ји да ка же те: „Не, ја не ћу то 
да ура дим.“ И ме ни је те шко да ка жем про ду цен ту: „Жао ми је, али ја не ра дим ’вер зи ју 
за про ду цен те’. Ра дим са мо вер зи је за ко је сам пла ћен.“ Увек ме до че ка шок и ти ши на. 

1 До ступ но на лин ку: https://www.you tu be.co m/watch?v=rU eHPCYtW YQ
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Они на про сто не мо гу да ве ру ју шта чу ју. Ја се са мо пи там: „За што вас шо ки ра мој став 
да не ћу да ра дим бес плат но? То је чуд но.“ Али ства ри су јед но став но та кве.

Ф. То пел: [...] Да ли ми сли те да овим по чи ње но ва фа за Ва ше ка ри је ре?

К. Ма зин: Да, ми слим да је та ко. [...] Ис ку ство ра да на се ри ји Чер но биљ је пред ста-
вља ло не ве ро ват ну сре ћу за ме не од по чет ка до кра ја. И док не жа лим ни за јед ним 
тре нут ком свог ра да на ду го ме тра жним фил мо ви ма или ко ме ди ја ма или би ло ка квим 
фил мо ви ма на ко ји ма се мо је име по ја вљу је или не, ова кав про цес ра да на те ле ви зиј-
ским се ри ја ма је био не што што ме је нај ви ше ис пу ни ло. Био је то по сао пун љу ба ви.

Из вор ник: https://www.slashfilm.com/cra ig-ma zin-in ter vi ew-cher nobyl/

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


