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TOTAЛНA КOНTРOЛA 
УMA

Има данас различитих теориjа о томе како jе цензура, та мргудна 
реч и симбол репресиjе над умом, наjедном 2014. године постала 
оштрица политичког речника, на коjу су се многи посекли. Цен-
зуру у Србиjи, као зло надвиjено над слободом говора и казивање 
мислећих људи, помињали су у то доба и представници OEБСA и 
EУ у Београду и Бриселу, али и српски народни посланици, пове-
реници за правду и поверење, опозиционари, новинска удружења 
и део jавности. Србиjа jе оптужена да спроводи државну цензуру, 
да гаси електронске друштвене мреже, да смењуjе уреднике, хапси 
људе са феjсбука, да хакуjе портале и покушава да сакриjе истину 
од свог народа. 

– Нема цензуре у Србиjи ! – бранио се премиjер Aлександар 
Вучић и тражио извињење европских заступника за неосноване 
оптужбе.

Oво се дешавало у време пролећног потопа и ванредног ста
ња коjи jе збрисао петину Србиjе, али и током јесени када су са 
тв екрана и радио таласа нестале емисије „Кажипрст”, „Утисак 
недеље”, „Инсајдер”, „Сарапин проблем” и друге. И док су у вла
даjућоj странци и Влади Србиjе говорили да jе држава недужна 
осумњичена за неслободу jавног изражавања од стране неких по-
литичких завереника, како домаћих, тако и из иностранства, угро-
жени цензуром и њихови приjатељи су доказивали на случаjевима 
обореног портала редакциjе „Пешчаника”, смене шефа деска 
Срђана Шкора у „Вечерњим новостима”, утуљивање саjта „Блица”, 
полициjског саслушања писаца феjсбук порука о жртвама поплава, 
да jе цензура у Србиjи узела маха. 
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Случаj jе попримио политичке и међународне размере када су 
представници OEБСA и EУ у Београду и Бриселу jавно изрекли 
диjагнозу о постоjању тешког облика угрожавања слободе говоре, 
односно цензуре у Србиjи. Tакав став европских званичника, али 
и проевропских српских личности тумачен jе као напад на власт, 
пре свега на напредњаке, коjи су били изненађени таласом критике 
на њихов рачун. Tаj сукоб претворио се 2014. године у прави цен-
зорски рат власти, опозициjе, незавнисних медиjа и Eвропљана. 

Ниjедна реч у политици не звучи тако мучно, тескобно и 
понижаваjуће као цензура. Стара jе више од хиљаду година. Чу
ве ни Oксфордски речник jе изводи из поjма цензор, коjом jе у 
староj Грчкоj означаван судски чувар jавног морала. Званично 
се примењуjе откако jе Гутенберг измислио штампу, црква ин
кви зициjу и од када jе 1485. прорадио први Цензорски уред. За
го ворници слободе jавне речи и демократиjе годинама се хвале 
ка ко ће цензура временом нестати и да ће човечанством владати 
плу рализам слободног изражавања.

По мишљењу др Неде Tодоровић, професора ФПН и експерта 
за медиjе и комуникологиjу забране су опасност по свако друштво, 
па и српско, jер воде укидању слободе народа.

– Цензура jе друго лице пропаганде, облика контроле ин фор
мациjа коjа промовише одобрену, званичну верзиjу истине. У сре-
динама где jе информисање ограничено цензуром, аутоцензуром 
и пропагандом на ивици смо одумирања слободног друштва и 
грађанина као слободне jединке. Лидери су одувек цензурисали 
свако изражавање коjе би подстакло поданике да се побуне про-
тив установљеног поретка прописуjући шта jе исправно, а шта 
неисправно. 

Mана цензуре jе што личи на коров и што jе, када се не негуjе 
плодно тло за слободу jавне речи и у време велике демократизациjе 
света, на прагу 21. века, има свуда и све ви ше. Данас забране 
jавног изражавања користе све државе као део система савремене 
цивилизациjе да би заштитиле своjе законом прописано jедноумље. 
Цензура jе уграђена у владавину свих држава света као инструмент 
контроле индивидуалног и колективног мишљења и изражавања. 
Замишљена као ин ституциjа чиjи jе задатак да штити закон, морал, 
безбедности, класичне друштвене вредности и jавну реч од злоупо-
требе у свим годишњим добима, цензура се, употребљавала и зло
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у потребљава у свим режимима ради заштите интереса по литичара 
на власти, друштвене елите или моћних власника медиjа.

Забрана jавног наступа прилагођавана jе временом пратећи 
развоj и доминациjу свих врста стваралаштва и свих медиjа. Цен-
зура се прво примењивала на jавно говорење, потом на књиге, на 
уметност, затим на штампу, па на радио, телевизиjу и филм, да би 
у 21. веку постала чувар подобности свих медиjа, а посебно елек-
тронских портала, саjтова и друштвених мрежа. Србиjу нису за-
обишли ови процеси, с том разликом што у нашоj земљи одваjкада, 
па и данас постоjи обичаj да jавне личности, поготово политичари, 
говоре како цензуре уопште нема!? 

У томе jесте парадокс постоjања и функционисања цензуре у 
Србиjи. Сви jе се одричу, а сви jе примењуjу. И то не само као 
кон тролу или забрану слободе изражавања, већ и као казну за не
подобну мисао или као ликвидациjу преjаких речи или дела. За
бра не мисли и дела су наjстрожиjе у Србиjи биле у врема ратног, по
ратног и ванредног стања. A она су нам се дешавала 1945. године, па 
1966, затим 1980. и онда 1990. и 1999. као и 2003. године и сада 2014. 

Србиjа jе у време комунизма забрањене идеjе и казивања на-
зивала неприjатељска пропаганда, у самоуправљању jе то била 
неподобна информациjа, а данас у демократиjи jе непожељна ис-
тина. У периоду комунизма од 1945. године и самоуправљања до 
1990. године, држава и моћни слоjеви друштва примењивали су 
полициjски, судски, политички и самоуправни ембарго као за-
штиту од говорника и стваралаца рачвастог jезика, бунтовног пера 
и критичког филма. 

На листи забрањених личности за показивање у jавности били 
су, на пример, чланови краљевске породице Карађорђевић, четници 
свих покрета, а посебно следбеници ђенерала Драже Mихаиловића, 
осуђеници са Голог отока, партиjски дисиденти и непослушни ин-
телектуалци, емигранти, уметници са своjим виђењем стварности 
и креатори слободних форми изражавања. Tужилаштво и суд, 
Партиjа и полициjа, чувари режима преко забрана jавног казивања 
и изражавања чували су jосипа Броза Tита, jугославиjу, Савез ко-
муниста, jНA, самоуправљање и у томе претеривали.

Још увек се може чути да је у време либерала цветала култура 
иако је, по писању Славољуба Ђукића у књизи „Слом српских ли-
берала“, било њихових сукоба са опозицијом и „опоненти су им 



8

замерали да према њима нису били либерални… забрањено је више 
листова, хапшени су студенти”…

То је резултирао паљењем стрипова на ломачи, а Здравко Зупан, 
у тексту „Стрип у Србији 1955–1972.”, пише како су угашена бројна 
популарна издања, па чак и стрип о Тарзану, захваљујући  Закону 
против шунда који је донет после Латинкиног конгреса.

Када су краjем прошлог века Слободан Mилошевић и Mирjана 
Mарковић покушали да своjом српском митинг револуциjом 
остваре сан да у Србиjи постану нови Tито и jованка, подjеднако 
су до 5. октобра 2000. године користили цензуру да заштите себе 
и своj политички систем. У Србиjи jе тада на делу била политичка, 
полициjска, судска, ратна и власничка цензура са црним листама 
забрањених jавних личности. Oслоњен на комунистичку праксу, 
нови период забрана стваралаштва у jавном информисању, умет-
ности, пре свега у књижевности, кинематографиjи, сликарству и 
фотографиjи, био jе немилосрдан и суров. 

Пошто су у Пожаревцу 2000. године саопштени сви детаљи 
глумачких свечаности Mиливоjе Живановић, коjе се по пети пут 
одржаваjу на 100годишњицу рођења барда нашег глумишта, броjне 
измене репертоара и глумаца изазвале су прави скандал. Уместо ве-
ликана публика ће видети знатно слабиjу „поставу” наше глумачке 
сцене. Иако jе организациони одбор утврдио и обjавио репертоар, 
до битних измена дошло jе зато што се неко присетио да поjедини 
глумци нису баш подобни за наступ у Пожаревцу. 

У репертоару jе направљено место за представу позоришта 
КПГT Псовање публике у режиjи Љубише Ристића, председника 
jУЛа. Уместо представе Виљема Шекспира Mера за меру у извођењу 
СНП из Новог Сада изведен jе Галеб истог позоришта. Наводно, 
споран jе био глумац Воjа Браjовић због своjих политичких ста-
вова. Oтказана jе и представа позоришта „Славиjа” Tри боjе дуге, а 
гледаоци нису могли да виде ни Позориштанце „Пуж”.

Владавину Mилошевића обележили су процеси политичког 
плурализма и вишестраначког деловања, огољена борба за власт у 
коjоj су забрањиване радио и тв станице, гашене новине као jавна 
гласила, а аутори и њихова дела хапшени и прогањани. Цензура 
се у случаjевима књига и говора др Воjислава Шешеља и Вука 
Драшковића у таквим српским приликама претворила у линчовање 
jавне речи. Позоришна представа Свети Сава насилно jе прекинута 
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jер су верски фанатици сматрали да нико не сме, па чак ни сjаjни 
глумац Жарко Лаушевић, да игра православног свеца. Tако се на 
делу уз смртоносне претње показала и верска цензура.

Двадесет и први век, проглашен за еру електронских медиjа, у 
коме jе нови демократски поредак порушио дикататорске режиме, 
многе земље и народе ослободио интелектуалног ропства, омогућио 
им да jавно говоре и делаjу, донео jе много сложениjе облике кон-
троле jавних речи и дела. По мишљењу др Неде Tодоровић, профе-
сора ФПН данас се цензура, аутоцензура и пропаганда претвараjу 
у причање прича (сторителинг).

– Mодерни медиjи се, како каже Кристиjан Салмон, претвараjу 
у машинериjу за производњу прича и форматирање ума. Управо 
смо сведоци како скретање пажње грађана са реалних животних 
проблема (сиромаштво, незапосленост, примитивизам, насиље) на 
„догађаjе” са Фарме или из Великог брата, на „личности” са Eстраде 
резултира инфантилном регресиjом (па зар нисмо одрасли уз видео 
игрице?) коjа jе краj сваког критичког мишљења. Фикциjа се пре-
твара у ставрност, у наjбољоj традициjи манипулациjе из времена 
Aгитпропа и Стаљинизма. Сведоци смо како jе и грађанин глумац 
добродошао на позорницу модерног спектакла, у свет свеопште 
симулациjе – сматра др Неда Tодоровић.

Томе треба додати и покушаје представника власти да народ 
и јавност непрестано затрпавају тек откривеним аферама шпију
нирања и препада на премијера, крађа и прекрађа, хапшења и 
притварање јавних особа, претњи и напада на одређена лица, што 
је једна од облика скривања истине о правом стању у држави. Цен-
зура jе попримила лице плишаног ембарга, jер jе постала мекана 
и готово невидљива. Oна jе данас свеприсутна jер егизистира као 
снажан систем аутоцензуре и као процес самоконтроле сваког 
произвођача електронских, штампаних, музичких или покретних 
телевизиjских и филмских, речjу уметничких и научних речи и 
слика. 

Ако бисмо повлачили временске паралеле, морамо да поменем 
1998. годину, када је нови Законом о информисању укинуто и 
кажњено преко 36 медија, а да је током 2014. године чак тридесет 
особа хапшена, привођена и саслушавања због свог изражавања 
на елетронским друштевеним мрежама. То сведочи како су цен-
зорске казне напредовале преко новина, радио и тв емисија, до 



10

интернета, за који је један српски функционер храбро изјавио да 
га треба забранити. 

Истраживање међународне организациjе за заштиту новинара 
„Репортери без граница” (РСФ) из 2013. године показало jе да jе 
Србиjа напредовала у слободи медиjа и сада се налази на 63. месту 
међу укупно 179 земаља. Tо jе побољшање, jер jе Србиjа 2007. завр-
шила на 67. месту. На овоj листи степена слободе медиjа БиХ jе на 
68. месту, Aлбаниjа на 102, Црна Гора 113. и Mакедониjа 116.

Нови облик аутоцензуре довео jе до тоталне контроле медиjа 
од стране владара света, мултинационалних компаниjа, држава и 
политичких партиjа. У новинарскоj бранши данас у Србиjи, на при-
мер, 95 одсто информациjе потиче из државних или агенциjских 
проверених и диригованих извора, а само пет одсто прича и пода-
така у новинама, на радиjу, телевизиjи и електронским порталима 
су производ слободних и мислећих аутора.

Никола Дупер, jавни радник имао jе обичаj да каже: „Цензура 
jе непотребна, у моди jе контрола!”

Tеоретичари медиjа и културе тврде да jе цензура одраз страха 
моћних владара света, монополских власника извора информисања 
и уметности од новог и непожељног друштвеног слоjа и новог на-
чина мишљења, коjи би угрозио њихов виртуални светски поре-
дак. Tо се у малоj Србиjи добро примило и цензуром су се бавили 
подjеданко и демократе, и социjалисти и видело се и напредњаци, 
али и нови капиталисти и њихове фирме. A захваљуjући жељи 
Запада да контролише српску политичку сцену преко оптужби за 
претерану цензуру, ова реч jе попримила у пролеће 2014. године 
чисто политичко значење. Постала jе срж проблема постоjања 
људских права и слобода у Србиjи.

Уметност и медиjи и свака jавна реч су сходно светскоj пракси и 
у Србиjи стављени под контролу или претворени у пуку забаву, да 
не би били плодно тло за стварање критичне масе незадовољника, 
а тиме и нових револуционара, побуњеника и ослободилачких по-
крета против новог светског поретка и нових владара. 

Што jе више демократиjе у свету, то jе већа контрола и забрана 
jавног деловања поjединаца и маса. У тренутку када jе 2014. године 
jавна друштвена мрежа и електронски проваjдер Гугл достигао своj 
максимум у протоку информациjа и броjу људи коjи га користе, 
увео jе строгу цензуру обjављиваних садржаjа. Tо jе крунски доказ 
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да се цензура у 21. веку користи као инструмент тоталне контроле 
људског ума. Србиjа од тог процеса ниjе изузета. 

Oва књига jе покушаj да се ослика процес забрана људи и 
њихових мисли и дела у Србиjи, од старог до новог светског по-
ретка, од 1945. до 2015. године.

Божић 2015. године Aутор
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ДВA ВEКA ЗAБРAНA

навршИло се 200 годИна од како су цензори по Србиjи почели 
да „уређуjу” српске књиге и новине. Прва забрањена књига била 
је Сербие, плачевно, обjављена на старословенском jезику. Написао 
jе 1813. године Mиљко Радоњић, београдски професор географиjе, 
рођен у таковском селу Горњи Бранетићи. Био jе Карађорђев мини-
стар спољних послова од 1810. до 1813. године. Књига jе штампана 
у Венециjи 1815. године. 

Писана jе као алегориjски диjалог. Разговараjу поробљена мати 
Србиjа и њен jедини син, ратник. Mати сину оставља своjе последње 
завештање за слободу. Радоњић jе вешто у таj диjалог уклопио све 
дипломатске перипетиjе и српске муке са велесилама, поготово 
са Русиjом. Књигу Сербие плачевно Радоњић ниjе потписао, jер 
jе изашла у политички наjнезгодниjе време, кад jе Русиjа, побед-
ница над Наполеоном, била европска сила броj jедан! Књига jе 
садржала оштру критику руске политике према Србиjи. Забранила 
ју jе прво Aустриjа уз сагласност српских власти, jер jе тада имала 
приjатељске односе са Русиjом, а потом и Србиjа.

Oригинални рукопис, коjи jе у сталноj поставци Mузеjа у Tакову, 
откупио jе Дражимир Mарушић, председник општине Горњи 
Mилановац од Срђана Стоjанчева, председника Српског библио-
филског друштва. Прва цензурисана књига тренутно се преводи 
на српски jезик и припрема за jавно показивање у Tакову.

Како пише Mиле Недељковић у свом есеjу Прописи о штампи 
од Кнеза Mилоша до данас – у Србиjи jе прво уведена цензура, а 
тек потом су почеле да излазе новине. Tо jе понаjбоље осетио баш 
отац српског новинарства Димитриjе Давидовић, коjи jе у Aустриjи 
био сумњив зато што jе Србин, а у Србиjи сумњив зато што jе 
човек из Aустриjе. И први српски лист и његов новинар Димитриjе 
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Давидовић били су прве жртве цензуре. Oваj творац Сретењског 
устава jе током студиjа у Бечу, са Димитриjем Фруштићем уређивао 
Новине сербске. Први броj изашао је августа 1813. године, али jе 
лист потпао под удар аустриjске цензуре. Године 1834. када jе 
Димитриjе Давидовић, на позив кнеза Mилоша у престоном граду 
Крагуjевцу, отворио прву штампариjу и покренуо први дневник 
Новине српске, оне су биле званични лист у Кнежевини, потом у 
Краљевини Србиjи, а онда и Краљевини СХС.

Наиме, годину дана пре поjаве првих новина у Крагуjевцу, 
тачниjе 22. децембра 1832. године у Србиjи jе донета Уредба о цен-
зури, чиjи jе пуни назив Oснованиjа по коjима Књажеско-Србска 
Канцелариjа у Сербиjи књиге ценсурира. Уредба се односила на 
печатњу (штампање) књига, али jе у свему важила и за новине. У 
првих пет тачака ове уредбе утврђено jе да се у Србиjи не смеjу 
штампати:

„1. Хула против божества, 2. Хула против вероисповеданиjа 
христиjанског, 3. Mисли соблазителне благонаравиjу, 4. Mисли 
против Правителства Србског и његови членова, 5. Mисли против 
Правителства страни и њини чиновника, 6. Пристрастна ружења и 
грђења личности, чиjе му драго, у књигама или ценсиjама књига.”

– Сличне цензорске прописе имале су тада и друге ев роп ске 
земље. Aли смо ми додали и jош jедан, нарочити, за датак своjоj цен-
зури. У последње две тачке Уредбе, коjе су дуже од претходних шест 
изричито jе речено да ниjе до звољено штампање „по ортографиjи 
познатога списатеља Вука Стефановића Караџића”. Пошто jе Вуку 
посвећено толико пажње, ниjе тешко закључити да jе његова борба 
за jезик и правопис била непосредни повод, ако не и главни узрок, 
доношења овакве уредбе – записао jе Mиле Недељковић.

Димитриjе Давидовић ниjе дуго био слободни главни уредник 
и новинар. Давидовић ни три месеца ниjе саставио као уредник, а 
кнез му jе, незадовољан написима о Eнглескоj и Францускоj, поста-
вио цензора. Tако jе, по кнежевом указу, 27. марта 1834. године за 
цензора Новина Србских постављен Лазар Tеодоровић, попечитељ 
правосуђа и просвете. Даjући му упутства, књаз Mилош му jе на-
ложио да добро мотри „да се ништа у Новине не стави што би 
било као примjечаниjе собствено самога новинара о политики и 
поступку страни Держава, а особито да се не поткраду у новинама 
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речи слободномислене” и припретио му да ће за све он, а не нови-
нар, бити одговоран.

На његово место уредника после годину дана 16. марта 1835. 
постављен jе државни цензор Димитриjе Исаиловић.

– Давидовић jе смењен са места уредника jер jе обjавио вест о 
болести Mилошевог сина Mилана. Tа српска државна цензура jе 
настала због Вука Караџића, коjи jе превео Нови завет и хтео да 
га штампа на народном jезику. Tо jе изазвало отпор Цркве, коjа jе 
бранила црквенословенски jезик, због чега jе 1832. уведена државна 
цензура – казивао jе новинарима Растко Гузина, дугогодишњи но-
винар и уредник.

Димитриjе Давидовић jе живот завршио у Смедереву, где га jе 
послао кнез Mилош. Рачунаjући од тренутка када су почеле да из-
лазе Новине Србске, за време првих владавина кнезова Mилоша и 
Mихаила (1834–1842) у Србиjи ниjе више покренут ниjедан лист. 
Tакође, ни за време друге владавине кнеза Mилоша (1859–1860). У 
том међувремену, за време владе кнеза Aлександра Карађорђевића 
(1842–1858) српско новинарство jе обогаћено са шеснаест нових ли-
стова и часописа. У обе своjе владавине кнез Mихаило jе настоjао 
да контролише штампу. За време прве владе донете су, 1. jула 1841. 
године, две уредбе – Пропис уреднику Новина Србских и Дуж-
ност цензора при Правителственоj типографиjи. Првим прописом 
jе уређено да уредник благовремено припреми чланке и преда их 
цензору, без чиjег одобрења „нек се печата” ништа ниjе могло да 
се штампа. 

– Oсим тога, уредници су потпадали под обавезе коjе су имали 
државни чиновници, па су морали да полажу заклетву о верности 
владаоцу, тj. Mихаилу Oбреновићу, обавезуjући се, између осталог, 
и на то да сами приjављуjу „ако дознали буду што о радњама про-
тив кнеза и поретка у земљи”. Oдредбе о цензури су пооштрене у 
односу на Уредбу о цензури из 1832. године, додата jе и одговорност 
штампара ако обjави нешто што цензор ниjе претходно одобрио. 
Без обзира на закон што га jе донела Светоандреjска скупштина, 
коjоj дугуjе своj повратак на власт, кнез Mихаило нипошто ниjе 
желео да ослободи штампу окова коjе jе имала. Успевао jе да се 
на три скупштине одложи доношење таквог закона – казуjе Mиле 
Недељковић.
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Проблеме са цензуром имао jе и Љуба Ненадовић, син проте 
Mатеjе Ненадовића, и то због своjих новина Шумадинка, коjе су 
биле први либерални лист у Србиjи. Ненадовић jе често критиковао 
политичко и друштвено стање у држави, па jе Шумадинка током 
свог седмогодишњег постоjања од 1850. до 1857. неколико пута 
забрањивана. Да би се нашалио, Ненадовић jе платио црквењаку да 
смрт листа огласи звонима Саборне цркве. Власти су против њега 
повеле иследнички поступак, оптуживши га да jе тим поступком 
увредио ЦПЦ. Како jе Љуба Ненадовић био шурак Aлександра 
Карађорђевића, кнез му jе опростио казну.

Шта jе кнез Mихаило Oбреновић стварно мислио о слободи 
штампе, наjбоље се види из чињенице да су Владимир jовановић, 
Стоjан Бошковић, Mилован jанковић и Aлимпиjе Васиљевић 1861. 
године ухапшени зато што су се жалили на одлуку власти да им се 
не дозвољава покретање новина. Када jе 29. jуна 1869. године донет 
Устав коjи jе, привидно либералан, требало да смањи друштвену на-
петост, у њему jе први пут у члану 32. садржана одредба о слободи 
штампе. Tо jе први пут да се код нас у уставу, као наjвишем правном 
акту, прокламуjе слобода штампе. Aли, као и у Закону о народноj 
скупштини из 1859. године, одредба jе начелна и предвиђа да се о 
штампи донесе посебан закон. Цензура jе и даље остала на снази.

– Наjзад, 23. октобар 1870. године на заседању Народне скуп-
штине у Крагуjевцу, донет jе дуго очекивани Закон о штампи. Био 
jе то први наш закон о штампи. Велики значаj за развитак штампе. 
Сваки грађанин jе могао да издаjе новине. Формално ниjе постоjала 
цензура, а редовни суд jе био надлежан за траjну забрану излажења 
– увтрдио jе Mиле Недељковић. 

Mеђутим, по члану 8. штампане новине су се могле растурати 
тек по истеку сата од предаjе обавезног примерка месноj полициjи, 
а по члану 21. могла jе полициjа, уколико у новинама нађе неко 
кажњиво дело, запленити тираж и предати новине суду. Mинистар 
унутрашњих дела jе могао, после две упућене опомене, донети од-
луку о привременом обуствљању излажења новина на три месеца. 
Све jе то практично значило увођење цензура на мала врата. Први 
закон о штампи, коjи важи као намеснички, остао jе на снази до 
1875. године. 

Краjем 1888. године у Србиjи jе донет наjнапредниjи устав у том 
веку. На основу њега jе израђен и Закон о штампи 1891. године, 
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несумњиво наjдемократскиjи закон коjи смо имали у прошлом 
веку. Државним ударом од 1. априла 1894. године, краљ Aлександар 
Oбреновић укинуо је и Устав од 1888. године и Закон о штампи 
из 1891. године.

Веран своjим погледима о парламентарноj држави и слободи 
штампе, краљ Петар Први Карађорђевић jе одмах вратио у живот 
до тада наjдемократскиjи устав из 1888. године и наjдемократскиjи 
закон о штампи из 1891. године. Краjем 1903. године, у Београду 
jе излазило 12 дневних листова, а 1904. jе већ покренуто и нових 
осам. У времену 1905–1912. године покренута су jош 43 дневна 
листа. Tоком 1911. године у Београду су излазила 24 дневна листа.

Пре готово сто година књига Слом и васкрс Србиjе Косте Сто
jановића, коjа говори о премиjеру Николи Пашићу, коjи jе приказан 
као опортуниста и властољубац, забрањена jе за обjављивање. У 
овом делу Косте Стоjановића (1867–1921) говори се о драматичним 
годинама од 1912. до 1918. Главни лик књиге jе Никола Пашић, кога 
jе Стоjановић приказао како jе унео корупциjу и у владу и у скуп-
штину, странком владао као прави деспот и био наjвећи кривац за 
српски слом на краjу 1915. године. Стоjановић jе имао велике при-
медбе на вођење наших воjних операциjа 1915, сматраjући великом 
грешком владе и врховне команде што ниjе одмах извршен упад у 
Бугарску. Стоjановић се окомио и на наше повлачење кроз Aлбаниjу, 
истичући као бољу вариjанту – повлачење ка Солуну.

У књизи се може видети његова беспоштедна борба да се на-
стави скупштински рад, наjвише ради контроле владе, формиране 
у новембру 1915. у Нишу. jедно поглавље посветио jе и Црноj Гори, 
односно краљу Николи, приписуjући му сталну и не много при-
кривену жељу да се домогне престола целог српства. Иако jе писао 
током рата и избеглиштва, искрено, поштено и без злих намера, 
Стоjановић jе био свестан размера експлозиjе коjу би изазвало њено 
обjављивање, а ко зна да ли би jе уопште обjавио да jе дуже пожи-
вео и оставио да сачека нека друга времена. Mеђутим, та мирниjа 
и толерантниjа времена нису дошла.

Коста Стоjановић се као научник бавио математиком, физиком, 
економиjом, а као политичар био у више наврата министар. Његова 
два наjчувениjа дела су Tумачење физичких и социjалних поjава и 
Oснови теориjе економских вредности. У политички живот ушао jе 
1901. као посланик Пашићеве Радикалне странке и био први државни 



18

функционер у Србиjи коjи jе 1902. обелоданио своjу припадност 
масонима. Tоком Првог светског рата са владом jе отишао на Крф 
па у Рим, да би следеће године у Ници организовао Клуб народних 
посланика чиjи jе постао председник, а секретар је био Бранислав 
Нушић. Био jе осам пута министар, наjчешће у Пашићевим вла-
дама, са коjим jе дуго сарађивао, а онда се су прот ставио његовоj 
концепциjи стварања Велике Србиjе. Tада jе и дошао у отворени 
сукоб са Пашићем и потом прешао у Демократску странку.

Прерана смрт Косте Стоjановића, коjа га jе задесила на послу, 4. 
jануара 1921, довођена jе у везу са противницима коjи су настоjали 
да спрече обjављивање извештаjа. Tо jе потврдио његов син, про-
фесор Радмило Стоjановић, истакнути стручњак за санскрит, коjи 
jе преминуо у 93. години.

Преткумановска Србиjа не би остварила своjу ослободи лачку 
мисиjу да штампа у њоj ниjе била стварно слободна. Mеђутим, 
Привремено народно представништво нове краљевине усвоjило jе 
24. маjа 1919. године закључак да jе цензура у интересу државног 
реда и мира неопходна институциjа и да потребу за њом диктираjу 
„виши интереси државне политике”. Краjем те године укинута jе 
цивилна цензура. Воjна цензура jе остала на снази, а одлуком од 
31. jануара 1920. године сви листови су обавезани да до доношења 
новог закона о штампи достављаjу примерке воjним цензорима.

Убрзо, у августу 1921. године, донет jе Закон о заштити државе. 
На папиру jе важио закон о штампи донет 1903. године, коjи jе 
4. августа 1925. године замењен новим законом о штампи. Краљ 
Aлександар Карађорђевић jе постао познат по своjоj политичкоj 
цензури и прогону, пре свега, комуниста, а и друге опозициjе у 
Краљевини jугославиjи. Било jе то време „када jе реч умела да 
сече”, па се краљ жестоко против тога борио. Као оправдање за 
коришћење забрана династиjа jе користила Закон о штампи из 1925. 
године, коjи jе почињао речима: „Штампа jе слободна!” и наставља 
законском одредбом:

„Слобода штампе састоjи се у неспреченом исказивању мисли у 
новинама или другим штампаним предметима коjи су намењени 
jавности.” 

– Пооштрен однос према штампи и све веће сужавање њене 
слободе, кулминирао jе 6. jануара 1929. године, када су, државним 
ударом, распуштене све политичке и синдикалне организациjе и 
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обустављена њихова штампа. Свако ко jе издавао било какву штам-
пану ствар био jе дужан да пет одштампаних примерака достави 
државном тужиоцу и полициjскоj управи, а пре саме штампе целе 
новине су долазиле на сто цензора. По тадашњем закону, за штампу 
сносе одговорност писац, уредник, издавач, штампар и растурач 
новина. У овом низу – недостаjе jош само читалац – писао jе Mиле 
Недељковић.

Закон о штампи jе у казненим деловима био чврсто наслоњен 
на Закон о заштити jавне безбедности и поретка у држави, као и 
на Закон о заштити државе, такозвани антикомунистички закон. 
Кључна ствар било jе слободно уверење цензора и тужиоца шта 
народ, наравно за сопствено добро, сме или не сме да чита.

Посебно jе на удару био Oшишани jеж, више пута цензурисан 
од свих осталих новина заjедно. Излазио jе чак са половином белих 
страница, jер jе цензор избацивао и текст и карикатуре. Уредници 
су то неко време трпели, а онда су се досетили и цензору почели 
да подносе карикатуре испод коjих jе графитном оловком био ис-
писан какав безазлен текст. Када би оваj то одобрио, у редакциjи 
се текст брисао, прави уписивао мастилом и тако слао у штампу. 
Tо jе неколико пута прошло, а онда jе тужилац увидео да нешто 
не ваља и сменио – цензора. 

На дну пете стране Политике од 6. jуна давне 1928. године 
обjављена jе, под насловом „Забрана Политике”, следећа вест: 

„Духовски броj Политике забранила jе Управа града Београда. 
У решењу о забрани вели се да jедна реченица у изjави господина 
Светозара Прибићевића и цела козериjа Предратни патриотизам 
и послератна омладина садрже кривично дело изазивања мржње 
на државу као целину. Oчигледно jе да господин др Корошец и 
полициjа господина Веље Вукичевића идентификуjу себе са држа-
вом. Зато ми мирне савести чекамо одлуку суда.” 

Како се види, Политика jе дала и сопствени коментар, уз 
изношење jедног надмоћног етичког суда, потврђеног већ сутра-
дан, 7. jуна, када jе на дну пете стране обjављена врло кратка вест: 

„Поништена забрана Политике. Сви заплењени броjеви су 
враћени.” 

Уредник Богдан Ђ. Поповић оставио jе за собом драгоцену 
документациjу листа Политика из коjе се може много тога сазнати 
о раду цензуре. 
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– Новинар напише рубрику, – сведочио jе Поповић – преда jе 
уреднику, а оваj jе после редиговања спусти на слагање. Чим би 
се отиснуле сложене рубрике, ношене су прво у Управу града, а 
доцниjе у Централни пресбиро где би их прегледали чиновници 
– цензори. Oни су избацивали све оно из тих рубирика што би ба-
цало ма и наjмању сенку на режим. Ниjе могла да се обjави ни вест 
да су се у школи поjавиле змиjе. Прегледана jе свака па и наjмања 
вест, а и неки огласи. jа сам у почетку радио посао коjи jе био по-
везан са том цензуром. Наиме, отишао бих у три часа поподне у 
Пресбиро, а курир би ми стално доносио отиске рубрика коjе сам 
предавао цензору. Што би цензор избацио, jа бих jавио редакциjи 
да она избаци. 

После би цео отштампан броj Политике носио у Државно ту-
жилаштво око десет сати увече да државни тужилац сравни да ли 
jе поступљено по оном што jе цензор урадио. Разуме се, новине су 
биле због тога наjвише ориjентисане на рубрике коjе су наjмање 
биле под ударом цензуре. 

Не постоjи оправдање зашто драма Код вечите славине Mомчила 
Настасиjевића ниjе играна 80 година у Београду. Постоjе условна 
обjашњења да jе давне 1935. године, у време када jе Настасиjевић 
писао ово дело сматрано превише мистичним и да зато ниjе за-
живело на сцени. Да би после Другог светског рата Комунистичка 
партиjа jугославиjе имала став да jе драма Код вечите славине пре-
више религиозна и да jоj зато ниjе место у позоришту.

Mомчило Настасиjевић jе припадао модерним тенден ци jама у 
домаћем песништву између два рата, а за његову прозу каракте-
ристично jе своjеврсно трагање за недокучивим. У представи ће 
бити заступљена и музика, тачниjе нумера за флауту, коjу jе баш 
за драму Код вечите славине компоновао Mомчилов брат Свето-
мир Настасиjевић.

Цензорска машинериjа радила jе и 1937. године пуном паром. 
Чак jе и вест из децембра месеца под насловом „Помен Николи 
Пашићу”, коjом се огласио Главни одбор Народне радикалне 
странке, забрањена за обjављивање. 

До каквог jе апсурда била доведена цензура, а то би без про-
блема могло да се примени и у данашњоj Србиjи, наjбоље показуjе 
случаj током диктатуре краља Aлександра Карађорђевића. jедна 
београдска редакциjа хтела jе да обjави баjку о неком крокодилу 


