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– Је дан, ко ји је го во рио да је 
ви до вит, у ша ли је по чео сва
ко ме по на о соб да пред ска зу
је бу дућ ност. Ме не је ви део уз 
ку ти ју?! Ком пју те ри су се тек 
по ја ви ли, по ми слио сам, а и 
не при вла че ме. Сту ди рао сам 
еко но ми ју, чак сам на ме ра вао 
да по кре нем при ват ни по сао. 
Две го ди не ка сни је по чео сам 
да ра дим у Бе о град ском про
гра му. 

Иа ко је од 1982. до 1985. че
сто го сто вао на ТВ Бе о град са 
ор ке стром До ма вој ске, све му 
је би ло но во, не по зна то...

– У пр вом го сто ва њу про
грам је во ди ла На ђа Ива њи 
Шваб. Био сам оду ше вљен – 
опи су је свој ТВ по че так. – Као 
де те сам мно го во лео те ле ви
зи ју, фа сци ни ра ла ме је. Пра
тио сам „Днев ник”. За што, не 
знам? У то до ба су нам се с ма
лог екра на обра ћа ли Го ран 
Ми лић, Слав ко Бу дих на, Вељ
ко Са мо лов... Све оне ко је сам 
гле дао на ма лом екра ну, пре
ко но ћи су ми по ста ли ко ле ге. 
Ис пр ва сам де жу рао на те ле
фо ну у че ти ри ују тро – при ча 
наш са го вор ник.

Бр зо је на пре до вао у по слу. 
Већ 1993. ба вио се спољ но
по ли тич ким но ви нар ством 
у Ин фор ма тив ном про гра му, 
при пре мио и во дио око 1.000 
еми си ја „24 са та у све ту“. За
тим „Ве сти“ и „Днев ник“. Пет 
го ди на доц ни је пра тио је жи
вот на ших љу ди у ди ја спо ри. 
Јед ну је про вео у зва њу за ме
ни ка ру ко во ди о ца по слов не 
је ди ни це „Про грам за ино
стран ство“. Уре ђи вао је и во
дио еми си је „Мост“, „На ди
рект ној ли ни ји“, „Ди рект но“, 
„Ср би ја на ве зи“. По след ња по 
са др жа ју под се ћа на по пу лар
ни „Феј сбук“: го сти из ди ја спо
ре јед ни дру ге слу ша ју, гле да ју, 
пре по зна ју и упо зна ју!

Низ срећ них и успе шних 
го ди на пре ки нуо се коб ног 
23. апри ла 1999. ка да су бом
бар де ри га ђа ли згра ду РТСа 
и усмр ти ли 16 за по сле них. Те 
но ћи Бо ба Ко ва че вић био је 
је дан од де жур них во ди те ља 
„Ве сти“.

До са да ни је же лео да при ча 
шта се до го ди ло, из бе га вао је 
бол но се ћа ње.

– Ка да су се огла си ле си
ре не за уз бу ну, ро ди те ље сам 
спу стио у по друм, сео у ау то 
и кре нуо ка Те ле ви зи ји. Имао 
сам 29 го ди на, мо је ко ле ге и 
ја ве ро ва ли смо да смо нај бе
збед ни ји у Та ков ској 10. За што 
би не ко га ђао ту згра ду? Ка да 
је по го ђе на, на ла зио сам се у 
Сту ди ју 1 – при ча сми ре но и 

за стај ку ју ћи као да из но ва све 
пре жи вља ва. – Про јек ти ли су 
се за ри ли у ма стер из над на
шег сту ди ја. Прет по ста вљам 
да нас је зид са чу вао. Мо жда је 
за глу шу ју ћа си ли на де то на ци
је скре ну ла уле во, а ми смо се
де ли с де сне стра не, или нас је 
звуч ни та лас за шти тио? С во
ди те љем Жељ ком Пан те ли ћем 
до го во рио сам се да ја ра дим 
„Ве сти“ у два, че ти ри и шест 
ују тру. У пет до два до шао сам 
до сту ди ја но се ћи „ко шу љи цу”, 
на вра ти ма су ста ја ла два ка
мер ма на. Је дан од њих био је 

Алек сан дар Де ле тић. Пи тао 
сам: „Мом ци, ко ће са мном у 
сту дио? Ни је по треб но да бу де
те обо ји ца, сâм сам.“ Алек сан
дар се окре нуо ка ме ни: „Хај
де, ви иди те, ја ћу да по пи јем 
ка фу, па ћу сни ма ти сле де ће 
ве сти.“ То су ње го ве по след
ње ре чи, по ги нуо је. Ка да су 
се бом бе сру чи ле, осе тио сам 
по дрх та ва ње. Не ста ло је све
тла. Ку љао је густ дим, ни шта 
ни сам ви део. По сле су ми ре
кли да сам сав био пре кри вен 
шу том. Син јед не ко ле ги ни це 
гле дао је сни мак на ТВ: „Ма ма, 
чи ка је пот пу но бео!“ Ни че га 
ни сам био све стан. Не знам, 
из ве сно вре ме ни сам мо гао да 
ве ру јем шта се те април ске но
ћи де си ло. Свих 16 на стра да

лих ко ле га сам лич но по зна
вао, не ки су са мном ра ди ли у 
Са те лит ској ре дак ци ји. Стра
шна је то ту га!

Ср би ја ван Ср би је

Срећ но пре жи вев ши про кр
ста рио је до брим де лом све та, 
упо знао мно ге на ше у ра се ја
њу. 

– Још јед на Ср би ја жи ви ван 
Ср би је! – об ја шња ва он. – Нас 
Ср ба има на свим ме ри ди ја ни
ма. Ка да сам пр ви пут био у Бе
чу, из не на ди ло ме је што сам 
срп ски чуо на сва ком ко ра ку. 

Ушао сам у роб ну ку ћу, при шла 
ми је же на с де вој чи цом и ре
кла: „Мо лим вас, са мо не што 
да про бам...“ Узе ла је џем пер, 
ра ши ри ла га и ста ви ла уз мо је 
по пр сје да про ве ри ве ли чи ну. 
По ми слио сам у се би: „Ка ко је 
зна ла да сам из Ср би је. Да ли 
се то ви ди?“ Мно го је на ших 
љу ди оти шло – у ви ше пра ва
ца и ви ше та ла са. И сви осе ћа ју 
но стал ги ју. Што да ље, то ви ше. 
Део ду ше остао је ов де. 

– За што сте ви оста ли у Ср
би ји?

– Не знам! Ма, ни је њи ма та
мо ла ко! 

Схва тио је то у јед ној обич
ној до го дов шти ни. 

– С ТВ еки пом сам се део у 
хо те лу у Сом бо ру. Би ло је ве

че, не ста ла је стру ја. При шла 
нам је де вој ка, упа ли ла све ћу 
и пред ста ви ла се као ме на џер: 
„Ту је и вла сник хо те ла.“ У име 
еки пе ре као сам: „До бро. Ми 
смо на вик ну ти на при јат не 
и не при јат не ства ри. Сва шта 
смо про жи ве ли. По здра ви те 
вла сни ка хо те ла.“ „Хо ћу“, љу
ба зно је уз вра ти ла. „Вла сник је 
Бог дан Ма глић.“ „Шта?“, ни сам 
мо гао да по ве ру јем. То је аме
рич ки фи зи чар срп ског по ре
кла, ро ђен је Сом бо ру. О ње му 
су ми ре кли све нај бо ље: Те сла, 
Пу пин, Ми лан ко вић и – он ту 
не где. Се дам де се тих го ди на ра
дио је у „Вин чи“, по том оти шао 
у Лон дон и за вр шио у Аме ри ци 
где и данда нас жи ви. Пред сед
ник Ке не ди га је 1961. од ли ко
вао за от кри ће оме га ме зо на, то 
је са да хит у све ту. За сни ва се 
на хе миј ској иден ти фи ка ци ји 
екс пло зи ва, за то га ко ри сте сви 
ае ро дро ми и ца ри нар ни це. За
што ово при чам? „Мо же те ли 
да пи та те го спо ди на да ли хо
ће да нам да ин тер вју?“, обра
тим се ме на џер ки. „Не ра до то 
чи ни, али пи та ћу га.“ 

Бог дан Ма глић у свом хо те
лу у Сом бо ру има кан це ла ри
ју сву у ста клу. Же лео је да га 
под се ћа на Аме ри ку. Про во
за ли смо се фи ја ке ром, а он је 
при чао о од ра ста њу. Та ко са
зна дох да му је мај ка про да ла 
по ро дич ну ку ћу и да се у Сом
бо ру про ши ри ла при ча ка ко је 
ку пио хо тел да би имао где да 
ста ну је. 

„Ка ко да вас пот пи шем?”, 
упи тао сам га. „У Аме ри ци ме 
сви зна ју као Бо ги ја, у Ср би ји 
сам Бог дан. Али от кри ћу вам 
јед ну тај ну. На ен гле ском бог
дан зна чи не што до ле. То ни
је до бро. Због то га сам про
ме нио име.“ Он је, ето, мо рао 
сво је име да при ла го ди стран
ци ма!

Наш са го вор ник је остао ве
ран Ср би ји и, ка да га не што ти
шти, узме ста ру че шку ги та ру 
ко ју му је мај ка ку пи ла у роб
ној ку ћу у Чи ка Љу би ној ули
ци.  

– Да нас сви рам са мо за при
ја те ље! – сме је се. – Не ка да сам 
сви рао за џе па рац у Ска дар
ли ји, на Ко лар цу, у „Са ва цен
тру“. Мо јим сто па ма кре нуо је 
ста ри ји син Бог дан ко ји је ода
брао кла вир. Мла ђи Алек са је 
у Драм ској гру пи Ра дио Бе о
гра да, го сто вао је у Ју тар њем 
и Бе о град ском пр о гра му. Већ 
ме до жи вља ва као ко ле гу, а су
пру га Да ни је ла је мо ја нај ве ћа 
по др шка. Она је еко но ми ста на 
док тор ским сту ди ја ма.
 Љи ља на Пе тро вић
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С
ве ви ше ми слим да 
ни шта ни је слу чај
но – за по чи ње при
чу Бо бан Ко ва че вић, 
но ви нар у Ре дак ци

ји про гра ма за ди ја спо ру РТС 
и је дан од уред ни ка еми си је 
„Ср би ја на ве зи“, ко ја го ди на
ма успе шно спа ја ди ја спо ру и 
ма ти цу.  

„Жи вот ис пре пле те пу те ве, 
пре о кре не пла но ве ко је ни смо 
мо гли ни за ми сли ти. Ни ја ни
сам са њао да ће мој жи вот ни 

по зив би ти те ле ви зиј ско но ви
нар ство“, на ста вља Бо бан Ко
ва че вић. „Но, сре ћом сам се у 
то ме на шао и пре по знао.“ 

Ро ђен је у Бе о гра ду 1970, од
ра стао на Во ждов цу где и да
нас жи ви, али на гла ша ва да се 
ди чи зла ти бор ским ко ре ни ма. 
Као осмо го ди шња ку ро ди те љи 
су му ку пи ли хар мо ни ку и ги
та ру ко је и да нас ра до узи ма 
у ру ке. Са два на ест је сви рао 
у ор ке стру До ма вој ске. За вр
шио је Дру гу еко ном ску, за тим 

Ви шу еко ном ску и ве ро вао да 
ће се ба ви ти бан кар ством и 
фи нан си ја ма.

Ме ђу тим, јед ног лет њег ки
шног по по дне ва 1992. по чео 
је да оштри но ви нар ско пе
ро у Бе о град ском про гра му. У 
ме ђу вре ме ну је ди пло ми рао 
ме наџ мент ма сов них ме ди ја 
и но ви нар ство на Ака де ми
ји умет но сти, за вр шио ма
стер сту ди је ко му ни ко ло ги је 
на Фа кул те ту за ме ди је и ко
му ни ка ци је, по ха ђао обу ку из 

дик ци је и из ра жа ва ња у Цен
тру за ис тра жи ва ње РТСа ко ји 
је во ди ла чу ве на Дра га Јо наш 
и по ха ђао курс „ТВ ин тер вју” 
у организaцији БиБиСи ја у 
РТСу.

Са да је на док тор ским сту ди
ја ма из ко му ни ко ло ги је.

Ви ђен уз ку ти ју

– Се ћам се да сам го ди нудв е 
уо чи за по сле ња на те ле ви зи
ји се део с дру го ви ма из кра ја 
у ка фи ћу – при ча Ко ва че вић. 
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