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PØEMYSL PITTER A JOSEF SCHIESZL

Jiøí Køes�an

     Týdeník Nové knihy pøinesl informaci o pøedná�ce doc. RNDr. Romana Ko-
teckého, Dr.Sc.,1)  která zaznìla v záøí roku 1993 u pøíle�itosti kni�ního vydání
èlánkù, projevù a dopisù Alberta Einsteina v nakladatelství Lidové noviny pod
názvem �Jak vidím svìt�.2) Text vystoupení byl uveøejnìn v plném znìní v èaso-
pisu Vesmír.3) Kotecký informoval o objevení domnìle ztraceného dopisu To-
má�e Garrigua Masaryka Albertu Einsteinovi ze dne 22.7.1932 v Einsteinovì
archivu v �idovské národní a univerzitní knihovnì v Jeruzalémì. Spolu s tímto
dopisem byly v obou periodikách oti�tìny i dva listy Einsteina Masarykovi,
psané 13.4.1931 a 5.9.1932.
     Podnìtem ke vzniku této korespondence se stalo odsouzení redaktora mìsíè-
níku Sbratøení a známého pacifisty a filozofa Pøemysla Pittera k del�ímu trestu
vìzení za antimilitaristickou propagandu. Albert Einstein spatøoval v radikál-
ním pacifismu, ústícím v masové odpírání vojenské slu�by, silný a v podstatì
jediný spolehlivý faktor boje za mír a odzbrojení.4) Nepøekvapí proto, �e se na
popud pacifistù Pavly Moudré a Heinricha Tutsche z Prahy Einstein obrátil na
Masaryka s �ádostí o udìlení milosti Pitterovi.
     Intervence nebyla úspì�ná. Masaryk ve svém vlastnoruèním dopise psaném
v nìmèinì vyjádøil pochopení pro odmítání vojenské slu�by z nábo�enských
a mravních dùvodù a pro mo�nost zavedení náhradní slu�by. Podpoøil v�ak ar-
mádu v její obranì proti anarchisticky motivované antimilitaristické propagan-
dì. Zøetelnì naznaèil, �e Pitterùv pøípad spojuje právì s tímto problémem a
vyjádøil pochybnosti o pohnutkách jeho jednání. Einsteinovi nezbylo, ne� pre-
zidentovi podìkovat za zájem o celou zále�itost.
     V písemné pozùstalosti �éfa politického a legislativního odboru Kanceláøe
prezidenta republiky Josefa Schieszla5) byla nalezena korespondence mezi Schi-
eszlem a Pitterem, je� mù�e pøispìt k bli��ímu pochopení okolností Pitterova
pøípadu, jeho vztahu k Masarykovi a jeho okolí. Dne 3.10.1930 a 13.10.1930
adresoval Pitter Schieszlovi dopisy, v nich� intervenoval za odpíraèe vojenské
slu�by Franti�ka Mílka z Dìtmarovic. Pitter se odvolává na svùj dopis z 19.9.1930
(�lo zøejmì o intervenci podobného obsahu) a opakuje naléhavou �ádost o pøije-
tí u prezidenta Masaryka. Od setkání si sliboval �zásadní øe�ení otázky odpírání
vojenské slu�by�.6)
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     Josef Schieszl, jeden z nejbli��ích dùvìrníkù Masarykových v politických
otázkách, v listì z 15.10.1930 informoval Pittera o neúspìchu jím podniknu-
tých krokù a vyjádøil se skepticky o vyhlídkách Pitterova hnutí. (�Vojáci ne-
chtìjí o tom ani sly�et.�) Sám se prý pokou�el posuzovat ka�dý pøípad individu-
álnì. �Ale vidím, �e jde o hnutí organizované a tu ov�em za toto organizované
hnutí stavìti se nemohu. Stát není v té situaci, aby je mohl podporovati a já jsem
státní úøedník. Mám-li se rozhodnouti pro toto hnutí nebo pro stát, zùstávám pøi
tomto.�
     Pittera vyprovokoval Schieszlùv dopis k odpovìdi, je� se zamý�lela nad po-
sláním hnutí odpíraèù vojenské slu�by. Vzhledem k obsahu dopisu nebude na
�kodu pøipomenout si jej v plném znìní.

      Pøemysl Pitter
      redaktor �Sbratøení�
      Praha X, Karlín, Èelakovského 7
                                                                                                         18.10.1930

      Pan odborový rada kanceláøe presidenta republiky
       Dr. J.Schieszl
                Praha

     Vá�ený pane!
     Dìkuji Vám velmi za Vá� laskavý dopis z 15.t.m. Dovoluji si jen je�tì opravu
Va�eho názoru, �e jde o organizované hnutí pro odpírání voj. sl. Nikoli. Úkolem
hnutí je ujímat se lidí, kteøí tímto zpùsobem vyjadøují své protiváleèné smý�lení
a získávati porozumìní pro jejich jistì u�lechtilé snahy. To je jistì velký rozdíl.
A za druhé nestavìl bych ty odpíraèe v.sl. v tak strohý protiklad proti státu. Anar-
chistù je mezi nimi pomìrnì málo, u nás snad vùbec ne. Èlenové hnutí jsou
naopak toho názoru, �e je na �kodu státu, jedná-li stát s tìmito lidmi tak, jak
právì jedná. Znovu musím poukázat na pøíklad Norska, �védska, Holandska
a Dánska, kde zprvu také mysleli, �e jde o organizovanou akci protistátní, na-
konec v�ak rozumní èinitelé ve vládì uznali svùj omyl a dnes, jak víte, zvlá�tní
zákony tìchto zemí umo�òují odpíraèùm voj. sl. slu�bu náhradní, v civilu. A o to
jde i mnì a hnutí, které zastupuji.
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     Podotýkám, �e nemohu-li vìc øe�iti ústním dohovorem, obrátím se na p. pre-
sidenta veøejným otevøeným dopisem v èasopisech mnì dostupných.
     Pøijmìte moje opìtovné uji�tìní úcty a oddanosti.
     S pozdravem
          Vá�
               Pøemysl Pitter

     Korespondence Josefa Schieszla a Pøemysla Pittera (pøipomeòme, �e dne
21.6.1995 uplyne 100 let od narození tohoto pozoruhodného myslitele a peda-
goga) potvrzuje, �e Masarykovým spolupracovníkùm nebylo hnutí odpíraèù vo-
jenské slu�by neznámé. Vzájemné kontakty existovaly ji� pøed odsouzením Pøe-
mysla Pittera v roce 1931. Ponìkud pikantní na celé zále�itosti bylo, �e pacifisté
se nejednou odvolávali na Masarykovo uèení o humanitì.7) Existovalo zde tedy
nepochybnì urèité dilema, je� musel øe�it prezident republiky, který byl souèas-
nì vrchním velitelem armády. Nicménì stanoviska byla v zásadì vyjasnìna, by�
argumenty se do jisté míry míjely. Einsteinova intervence nemohla Masaryka
zaskoèit (v tom zajisté netkvìla pøíèina pozdní Masarykovy odpovìdi).
     Je pøíznaèné, �e v dopise Einsteinovi se Masaryk k problému postavil zpøí-
ma, �e vyjádøil otevøenì svùj názor na pacifistické hnutí i Pitterùv pøípad. Mohl
se pøi tom odvolat na procedurální pøeká�ky, je� mu fakticky ani neumo�òovaly
milost udìlit. Josef Schieszl dne 2.5.1931 v odpovìdi na intervenci Rù�eny
Adamíèkové vysvìtlil, �e udìlení milosti Pøemyslu Pitterovi prezidentem re-
publiky je vázáno na souhlasné vyjádøení soudu a pøíslu�ného ministra. Masa-
rykùv pøístup jistì vypovídá mnohé o jeho charakteru.
     Humanitní ideji pøisuzoval Tomá� Garrigue Masaryk dvojí význam: �Pøed-
nì: ideál èlovìckosti, být èlovìkem. Za druhé: ohled na èlovìèenstvo v nej�ir-
�ím rozsahu.�8) Vìøil, �e vývoj lidstva smìøuje k vzájemnosti.9) Uskuteènìní �pro-
gramu nenásilné organizace v�esvìtové� spojoval se Spoleèností národù, s
mezinárodním systémem politických, hospodáøských a kulturních dohod. Spo-
lu s politickými styky pùjde �vzájemné obohacování krve i ducha�, mí�ení ras,
národù a jejich kultur. Tendence ke svìtovosti, univerzalismu, vzájemnosti, po-
depøená celosvìtovou organizací, pro nìho neodmyslitelnì doplòovala tenden-
ci mravního sebe-zdokonalování jedincù. V tom se li�il od pacifistù, stavìjících
èasto na individuální vzpouøe proti stávajícím pomìrùm, reprezentovaným vo-
jenskopolitickou ma�inérií.
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     Necelého pùl roku poté, co Masaryk odpovìdìl Einsteinovi na jeho inter-
venci za Pøemysla Pittera, pøevzali v Nìmecku moc nacisté. Masarykovy huma-
nitní ideje i pøedstavy pacifistù získaly úplnì jiné spoleèenské souvislosti...
     V opu�tìné Einsteinovì vile u Postupimi zùstal dopis od èeskoslovenského
prezidenta. Kdy� v roce 1934 na �ádost geniálního fyzika pøi�el do tiché vily
zlikvidovat zanechané písemnosti dr. Reuven Michael, uèinil výjimku jen u pìti
dopisù, je� pozdìji s sebou vzal do Izraele. Skuteènost, �e mezi nimi byl i dopis
Masaryka Einsteinovi z 22.7.1932, potvrzuje renomé, jemu� se jméno prezi-
denta tì�ilo i za hranicemi republiky.
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