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БИ ЛИ СМО ОП СЕД НУ ТИ АУ ТЕН ТИЧ НО ШЋУ
Ким бер ли Ри чи: [...] Зна чај овог про јек та је огро ман, укљу чу ју ћи и људ ски фак тор. 

Ка ко сте се из бо ри ли са ско ро не мо гу ћим за дат ком об ли ко ва ња ове при че?

Крејг Ма зин: То је до бро пи та ње. По чео сам са ју на ком, чо ве ком, Ва ле ри јем Ле га-
со вим, ко ји је био по ста вљен да ру ко во ди не по сред ним раш чи шћа ва њем и упра вља њем 
чер но биљ ске ка та стро фе, а ка сни је је по чи нио са мо у би ство тач но две го ди не на кон те 
не сре ће. За ме не је ње гов жи вот од 1986. до 1988. го ди не у су шти ни био не ка вр ста успо-
ста вља ња ре да у све му оно ме што се де си ло у Чер но би љу. Али, на рав но, при ча је мно-
го, мно го ве ћа од са мо јед ног чо ве ка, и ја ко сам се тру дио да пред ста вим овај огро ман 
до га ђај, исто риј ски до га ђај, из не ве ро ват но раз ли чи тих угло ва. Али, ми слим да је је ди-
ни на чин да раз у ме те не ку људ ску тра ге ди ју да је ис ку си те из угла јед не осо бе, та ко 
да се ри ја иде од не ког, ре ци мо, по гле да из Кре мља до жи во та уми ру ћег ва тро га сца.

К. Ри чи: По што је Ле га сов пре ми нуо не ко ли ко го ди на на кон чер но биљ ске не сре ће, 
ка ко сте ушли у ње гов ум?

К. Ма зин: Он је оста вио иза се бе сни мље не ме мо а ре, а ње го ви ау дио-сним ци су 
би ли је дан од раз ло га за што се тај на о Чер но би љу от кри ла у Со вјет ском Са ве зу. И је дан 
од раз ло га за што је уве де но то ли ко про ме на у на чи ни ма функ ци о ни са ња со вјет ске ну-
кле ар не ин ду стри је, та ко да сам мо гао да про чи там тран скрип те тих сни ма ка, као и 
да про у чим дру ге при ме ре ње го вог по на ша ња и од лу ка. Он је био фа сци нан тан чо век. 
Ми не ства ра мо хе ро је у овој се ри ји, већ се са мо тру ди мо да про го во ри мо о то ме шта 
је људ ско и искре но у ве зи са сви ма. Ва ле риј Ле га сов је био фа на тик. Он је био фа на тик 
Ко му ни стич ке пар ти је. Он је био део си сте ма, и то ком ње го вог ис ку ства Чер но би ља, 
ве ли ки део тог убе ђе ња је по чео да се рас па да. То ме је са мо по се би из не на ди ло, али 
се чи ни ло као ве о ма искре но и ствар но.

К. Ри чи: [...] Ко ри сти ли сте од ре ђе не ло ка ци је ко је су пред ста вља ле елек тра ну Чер но-
биљ и обли жњи град При пјат. Ко ли ко Bам је ау тен тич ност ових и дру гих де та ља би ла ва жна?

К. Ма зин: Би ли смо оп сед ну ти ау тен тич но шћу. Сви смо [...] же ле ли да сва ки де таљ 
бу де та чан, сва ка пер тла, руч ни сат, на о ча ре, ше шир и фри зу ра. То је за то што смо 
ис при ча ли људ ску при чу, а то под ра зу ме ва исти ни тост тих де та ља из по што ва ња 
пре ма њи ма. Знам да су и да нас жи ви љу ди ко ји су би ли у ну кле ар ној елек тра ни те 
но ћи, или чи ји су бли жњи та мо умр ли, или ко ји не ма ју штит ну жле зду због Чер но би-
ља. Љу ди ма ко ји су ра ди ли на овој се ри ји би ло је до вољ но ста ло да све то ура де до бро, 
и за и ста је смо све ура ди ли та ко до бро.
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