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ИН МЕМОРИАМ

Драгољуб Бокоњић (1949–2007) илити човек није тица 

Да ли је потребно да се догоди непредвидиво, да се људи сретну и да, у 
башти “Шуматовца”, почетку и крају многих новинарски каријера, започну 
вишедеценијско дружење? Тог јула, 1971, се управо то догодило: смех, 
необуздан и често без правог повода, одјекивао је. 

Млади и безбрижни студенти новинари, седели су за спојеним столовима и 
ћердали време. Са Бокијем ме је упознао Владан Томић, новинар радија и 
познат по надимку “Агата”. 3а столом: Веса Даворија, Мика Оклоп, Зрпа 

Јовановић – сви данас покојни. Боки је испољавао необичну енергију и деловао потпуно 
безбрижно. Ипак, имао је неку “муку”: студије права му баш и нису ишла, угасио се “Сусрет” 
у којем је стицао прва новинарска искуства. “Сусрет” нас је зближио: три године раније, 
Градски комитет је “истерао” Мирка Кларина, Тиркета, Ма шића, Витеза, Бобета Божића, 
мене и довео Бућа и неке друге “клинце”. 

Тако је радио Градски све до одласка са власти – знамо како. Знамо и ко је дошао. Рекао сам 
Бокију да се договори са Владаном Томићем, тада ва жним уредником Другог програма 
Радио Београда, а ја ћу га подржати. Прихватио је и све је почело. Године су река и у њеној 
бујици је тешко остати на ногама. Тумбали смо се и живот нас је час мазио час наплаћ ивао 
тренутке нежности. Терао је своје. Боки је напустио Право, уписао драматургију. Студирао је 
и радио, наравно хонорарно. Оженио се, деца... Драгољуб Бокоњић (1949–2007) илити човек 
није тица 83 Драгољуб Бокоњић (1949–2007) Све се то склопило у поменути проток времена. 
Али једно је остало исто: непатворена веселост, огромна жеља за путовањем. Никакво чудо с 
обзиром да је Херцеговац и да му је пут више од страсти – генска одлика. 

Снимао је записе и складао репортаже. Најпре за Мику “Сељака” и емисију 
“Аутобус у полашест”, затим за “Лепог Љубу” и документарни програм. Били 
су ту и етнографски записи за и данас култну емисију “Од злата јабука”. Ако 
баш и није писао, с обзиром на поменуте студије драматургије, снимао је речи и 
осмиш љавао њихову наду, бригу. Као да се руководио мишљу: почетак постоји 
– крај је непознат. Зато и путовање и потрага за њим. Тих година је изгарао на 
послу у Радио Београду. Био је брижан отац, па жљив син. Гледајући га, стално 
сам се питао како савладава вечити страх радио новинара, онај од паљења црвеног светла и 
уласка у свет, интиму непознатих људи. Имао сам утисак да му је то теже падало него 
другима. Зато је увек тежио за снимањем а мање за “живим” програмом. “3наш, мештре, 
снимиш и препеглаш – нема дилеме!” 

Остајали су снимљени, необични људи и још необичније судбине. Околности. Постепено се и 
представио као писац. Наравно, у и данас важној емисији “Звездани часови човечанства”. 
Две радио драме: о Едгару Алану Поу и о Џеку Лондону. То га је дефинитивно охрабрило. 
Серија за лутке на Телевизији значила је улазак на велика врата. На инсистирање Милана 
Брујића настала је играрија у шест епизода Хоће ли полетети тице. Следи и монодрама 
Фудбалски навијач са Миленком Павловим. Онда и текстови за Лаку ноћ децо, за Дневник 
или Догодило се на данашњи дан. Наравно, увек са радио Београдом “под мишком”. 

Писао је о рекама за ТВ., доносио невероватне приче са путовања и на свој непосредни 
начин, уз заразни смех, преприч авао их и престављао живот необич но лепим и вечитим. А 
онда ме је изненадио. Започео је серију еколошких емисија на Другом каналу ТВ Београд. Са 
гневом је сликао недела двоножаца који ће све урадити за свој себичлук и загадиће околину, 
уништити и отети као да су једини постојећи на свету. Тај тип друштвене ангажованости 



једноставно нисам могао да ве жем с њим. Нити гнев који је био ту у снимцима и речима 
глумца тумача – била је то чудна драма коју је обелодањивао. Да би то заборавио, писао је 
игроказе за децу. Тако је обрадовао мале Нишлије са Шума снива. 

Обрадовао је прошле године и мале Врањанце са Принц иде пешке. Често сам се питао 
одакле му енергија којом је испуњавао дане. Да ли зато што воли Земунварош? Или је то траг 
детињства проведеног у великом дворишту на Карађорђевом тргу те исте Земунвароши где се 
играо фудбал и одбојка са браћом Молдваји трагично настрадалим у саобраћајки, са Рашом 
Ливадом, уз музику кантаутора Пубе? Не знам. О томе није говорио. И тако: волео је вече, 
није волео јутро. Једно јутро га је затекло неспремног. Иако није волео да касни – каснио је. 

Тог јутра је сасвим закаснио. Неко други је морао да га заувек замени у Радију... 


