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Тихо, у свом стилу, 16. септембра 2006. године, на путу од Редакције до куће,
искрао се из овоземног живота Зоран Богавац, један од најбољих српских
новинара последње четвртине двадесетог века. Отишао је човек танане
душе, ломљене свим овим несрећама, мајстор – уметник црних композиција на
белом папиру, један од ретких у овом нашем упрљаном занату за кога се мирне
душе може рећи: био је врхунски новинар, бриљантан уредник и добар човек.

Наћи речи да би слово о мајстору речи имало аутентичну слику, попут
Зоранових цртежа, којима је, најчешће, илустровао онај тамнији део наше јаве
или душе, није нимало лако. Зоран Богавац, у започетој, недовршеној
аутобиографији „Жао ми је шума” себе назива интелектуалцем опште праксе.
Међутим, нећу претерати ако кажем – Зоран Богавац је био велика и сложена
личност. Човек ретког, свестраног образовања, ненаметљиви
интелектуалац, изванредан дијагностичар српске стварности, одличан
познавалац историје, традиције, уметности...

Зоран Богавац је заиста био велики мајстор српске журналистике и
публицистике, уредник, репортер, колумниста, сјајан писац, сатиричар. Рођен
је 25. априла 1947. године у Београду. У родном граду завршио је гимназију и
апсолвирао медицину. Немиран дух, у уверењу да ће истином више допринети
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излечењу свог народа, одвео га је у новинарство.

Почео је у „Студенту”, а наставио у „Јежу”.

У својој богатој каријери био је главни и одговорни уредник „Репортера”
(најмлађи у оној бившој великој Југославији), листа ДЕМ, „Гласа Црногорца”,
„Еуро гласа”, „Гласа недеље”...

Уређивао је „АШ”, „Дугу”, „Политикин Свет”, „Пулс”, „Српско наслеђе”, „Експрес”,
„Принцип”, „Туристички информатор Србије”...

Последње две године је као извршни уредник „Туристичког информатора
Србије”, написао монографију о Гучи „Лимена душа Србије”, Годишњак из
српске баштине, приредио Туристичку библију Србије – „Бели Анђео” и
монографију о Србији - „Србија од злата јабука”.

Аутор је на десетине књига, публицистичких дела и фељтона.

Неколико дана пред упокојење завршио је рукопис свoг капиталног дела
„Нечујна звона - хришћанско наслеђе Космета”. <

Мишо Вујовић
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