
Ántal Stašek, František Krejčí, J. s. Machar,
Zi]eněk Nejeillj a F. X. Šalila na obranu tiskoaé suoboily

Druhé desetileti zahájila našo vládnoucí spoločnost smutnlm činem:
zastavováním časopisú jí nopohodln ch. Neni to, bohuŽel, nahodilf čin.
Je v tom systém, systém nojsmutnější reakco, jaká kdy ohrožovala čosk
duchovnÍ život.

ProŽili jsmo hrozné doby staré rakouské reakce. AIo ani ta si nikdy no-
dovolila dusiti náš dušovnÍ Život tak, jako jo tomu dnos v Československ
republice. Tak rakouská censura dovedla jistě mnoho, ale teprve česko.
slovenské censuÍo bylo vyhrazeno zabavovati nojen HavlÍčka, ale i No.
rudu, Vrchlického, Masaryka, ano i Mikuláše Alšel

Ale to bylo ještě málo' Vo druhém desítiletí budou se patrně ničiti
píimo existence listťr, jichŽ vládnoucí reakce nemriŽe potŤebovati, jako
se jiŽ ničí, a ne pro činy, ale pro pouhé jen pŤesvědčeni, existence lidí.

Děje se tak pod záminkou boje proti socialismu, komunismu. Je to
však pňedevším zbaběl1i utěh měšťdctuo samého i od nejprimitivnějších
zásad pouhého liberalismu minulého stolotí.

A proti tomu protestujeme jménem všech, kteňí dosud nezapomněli,
co nás vŽdy činilo siln1imi: volné slovo, volnf tisk a nebojácná kniha.

Stydíme se, že dnes, po desíti letech samostatného státu, v němŽ
naopak měly b ti uvolněny vŠechny tvrlrčl sily národa, jsme za loty šede.
sát mi minulého století, misto abychom slavné to dědictví rozvili
a uplatnili, daloko zpět, na velkou naŠi hanbu i Škodu.

A proto pokládáme za svou čestnou povinnost zvednouti svrtJ hlas,
abychorn se po cestě takto vykládané demokracie nedostali v duŠevnÍ
otroctvi, horší, neŽ bylo ono, z něř.oŽ jsme se dostali 28. Ííjna l9l8.

'4ntal Stašek-pro|. Františelt Krejět,_J. S. Machar
Zdeněk Neiedlg-F. X. Šalda

odpoaěď pěti

. Pokládali jsmo za věc svého svědomí vystoupiti na obranu suobodg
tisku.

Jaké so nám dostalo odpovědi? Ve dvou dělnickfch listech byl náš
projev, patrně na potvrzonÍ toho, co v něm by|o, zkon|is|eouÓn. A proč?
Protožo jsme bránil i svobodu tisku, jež je jednou ze základních vět
nejen washingtonské deklarace, ale i platné dnes ristavy Republiky česko.
slovenské. CoŽ v tomto státě ňíditi so stavou a zastá,,ati se jí jo akt
protistátní, alo porušovati ji a jodnati proti ní je dobÍo státnÍ?
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