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ИЗ НОВИНАРСКЕ

БЕЛЕЖНИЦЕ

К

ада сам негде почетком деведесетих први пут кренула у Москву на
службени пут, позвао ме је на разговор пуковник Иво Матовић, тадашњи
главни и одговорни уредник „Војске”, часописа који је претходио „Одбрани”. После назнака на шта треба да обратим пажњу, о чему да водим рачуна, замолио ме
је да лично за њега урадим нешто. Узела
сам папир и оловку, очекујући списак на
коме би евентуално могла да се нађе нека
специфична потрепштина из Русије... То
што је уследило никако нисам очекивала. Пуковник Матовић ме је замолио да,
када се нађем на Црвеном тргу, а свакако
то мора да се догоди, застанем негде око
његовог центра, погледам у небо и изговорим: „Мајко Русијо, пуковник Иво Матовић те поздравља”. После кратке станке, као последице приличног изненађења, запитала сам гласно: „Откуд то? „Био
сам руски ђак” – одговорио је кратко, и
поновио молбу.
У Москви ме је, како то обично бива,
за кратко време боравка чекало много
посла. Једне вечери, нешто пре поноћи, домаћини су предложили да одемо
до Црвеног трга и чујемо чувено сагласје са звоника околних цркава. Слушајући ту мелодију први пут у животу, окружена пространством трга, нисам могла
а да не погледам у небо и тихо, скоро за
себе, изговорим тражену реченицу. По
повратку у Београд известила сам пуковника да сам поверену мисију извршила.
Много година касније нашла сам се
у Рјазању, са идејом на напишем репортажу о руском Спецназу, чији се гарнизон и школски центар ту налазе. Истовремено сам пратила филмски фестивал
„Златни витез”. Преговори су трајали данима, чекала се сагласност из Москве...

Драгана
Марковић

Слушајући ту
мелодију први пут
у животу, окружена
пространством
трга, нисам могла
а да не погледам у
небо и тихо, скоро
за себе, изговорим
тражену реченицу.
По повратку у
Београд известила
сам пуковника да
сам поверену мисију
извршила

Последњег дана мог боравка испред хотела у ком сам била смештена зауставило се војно возило. „Чека вас командант
гарнизона” – саопштио је уздржано војник. Све што је уследило било је део уобичајеног новинарског рада. Разговор је
трајао прилично дуго. Када је завршен,
пуковник ме је повео ка излазу, застао,
отворио једна бочна врата у ходнику и
рекао: „Изволите”. После само пар корака нашла сам се на сцени. Испред позорнице, у сали, седело је стотинак курсиста ВДВ (ваздушно-десантне војске). Маскирна униформа, испод ње плаво-бела
мајица... Сви високи, плави – одабрани.
Пуковник ме је представио као војног новинара из Србије, замолио да се обратим
публици, а онда да присуствујем кратком уметничком програму који је приређен за ту прилику. Након пар секунди
размишљања одлучила сам да испричам
причу о пуковнику Матовићу. Када сам
је изговорила салом се проломио звук наглог устајања, скоро у такту, с руком подигнутом у поздрав уследило је громогласно: три пута УРА за пуковника Матовића. Вратила сам се у Београд. Пуковник Иво Матовић одавано већ није био
главни и одговорни уредник. Посетила
сам га и испричала догађај из Рјазања.
Ћутао је дуго, а у тој тишини пар капи
нашло је свој пут браздом боре низ увек
строго лице.
Припремајући за штампу септембарски број „Одбране”, уз текст о Међународним војним играма, великим делом
одржаним у Русији, наслањам и ово никад објављено сећање из новинарске бележнице, као допринос тези да уз официјалне односе између земаља увек постоје и они људски, проживљени – који
допуњују слику.|

3

