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V oblasti prezentácie slovenskej problematiky v európskom rámci sa v období 
začiatku 20. storočia výraznou mierou zaslúžil Wiliam Ritter, ktorý bol 
švajčiarskym publicistom,1 umeleckým teoretikom, prekladateľom 
a spisovateľom, ktorého slovenské prostredie – a nielen slovenské – často 
považovalo mylne za Francúza. Už od rannej mladosti jednou z povahových čŕt 
Rittera bola trvalá túžba po cestovaní, poznávaní nových krajín a národov. Preto 
každú príležitosť využíval k cestovaniu. Už po skončení svojich štúdii začal ako 
publicista cestovať po Európe. Navštívil niektoré nemecké mestá a v roku 1889 
sa dostal po prvý krát do Prahy. Tam na filozofickej fakulte tamojšej nemeckej 
univerzity pôsobil v tomto období už známy romanista J. Cornu, švajčiarsky 
rodák a tak Ritter rozmýšľal, či sa nezapísať na túto univerzitu. Avšak Praha 
naňho nijako zvlášť nezapôsobila v kladnom slova zmysle. „V čiernych 
a ustráchaných uliciach, plných hmiel z Moldau, ktorú ešte nevedel pomenovať 
Vltavou, zo sadzí a dymu tovární, ktoré obtláčali staré tragické mesto ušiel do 
Viedne, kde ho čakalo ešte väčšie odcudzenie”.2 Záujem o Uhorsko sa u Rittera 
výraznejšie prejavil v 90. rokoch 19. storočia, pretože „magnátske Uhorsko” ho 
do istej miery očarilo. Poznal predovšetkým prostredie maďarských 
duchovných3 a kňazi v Uhorsku zapôsobili naňho ako láskaví vzdelanci, ktorí 
vedeli viesť dialógy s voľnomyšlienkármi a odpadlíkmi od cirkvi a nakoľko aj 
sám Ritter mal blízky vzťah k cirkevným stavbám, oceňoval u uhorských 
duchovných staromilský vzťah ku chrámom a sakrálnej architektúre. Prvým 
krokom k zoznámeniu sa so Slovenskom znamenal výlet, ktorý podnikol 
z Viedne na Devín a do Bratislavy pravdepodobne okolo roku 1888 a následne 
sa cez Slovensko vracal z Rumunska, čo nám dokladá jeho korešpondencia 
z tohto obdobia. 

                                                           
1 Napríklad S. H. Vajanský o ňom písal ako o veľkej osobnosti Francúzska. Mnohých mýlila 
skutočnosť, že väčšinu svojich prác napísal vo francúzštine a často pobýval vo Francúzsku. 
2 ŽÁKAVEC , F.: Wiliam Ritter. Sborník Filosofické fakulty UK Bratislava 1925, s. 8. 
3 Boli to väčšinou príbuzní z matkinej strany a jeden z nich bol dokonca biskupom. 
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Ucelenejší a hlbší záujem o slovenskú kultúru možno datovať rokom 1894, 
kedy sa v Paríži konala medzinárodná výstava a na nej boli vystavované 
umelecké diela zo Slovenska, hoci boli prezentované ako uhorské. Tieto 
artefakty vyvolali u neho živý umelecký záujem, ktorý sa postupne ešte 
umocňoval. Na Slovensko k dlhodobejšiemu pobytu prichádza v roku 1913 a to 
aj s istým zámerom, nakoľko si túto cestu plánoval skôr a chcel podrobnejšie 
spoznať predovšetkým slovenské ľudové umenie. Z Mníchova pricestoval do 
južných Čiech a v sprievode Miroslava Rybáka sa vydal na Slovensko. Tu po 
príchode bol očarený a uchvátený krásou slovenskej prírody, priateľskými 
a príjemnými ľuďmi. Mal možnosť stretnúť sa s prostými ľuďmi, ktorí sa 
potýkali s nesmiernymi ťažkosťami, biedou a tvrdým národnostným útlakom. 
V Martine a na Myjave sa stretol s poprednými vtedajšími slovenskými 
dejateľmi, medzi ktorými bol S. H. Vajanský a ten ho zoznámil s cieľmi 
slovenského národného hnutia. Významným prelomom v jeho spoznávaní 
Slovenska však znamenal rok 1903 z toho dôvodu, že v tomto roku sa zoznámil 
s Jánom Cádrom, vtedy študentom pražskej obchodnej akadémie. Ritter sa s ním 
spriatelil a pobadal talent a nadanie Cádru, jeho organizačné schopnosti 
a nakoľko v tomto období hľadal vhodného človeka, ktorý by mu robil osobného 
tajomníka požiadal Cádru, či by po skončení štúdia nechcel pracovať ako jeho 
osobný tajomník. Cádra už dlhšiu dobu rozmýšľal o tom, že napriek 
rodičovským snahám, aby sa zaoberal ekonomickými otázkami, ku ktorým 
nemal osobný vzťah a vždy mal viac sklony k literatúre a umeniu, rozhodol sa 
prijať ponúkanú príležitosť a súhlasil s ponukou Rittera. 

A tak od roku 1903 až do smrti Jána Cádru v roku 1927 trvalo toto nielen 
profesné, ale aj osobné priateľstvo týchto dvoch mužov. V liste rodičom J. Cádra 
neskôr o ich prvom stretnutí napísal: „Bol teraz v Prahe pán Ritter a tu som mal 
príležitosť ho poznať, koho sme my na Myjave mali [...], že je to muž nielen ako 
spisovateľ francúzsky prvý, ale muž taký, ktorému v budúcnosti budú Slováci 
povďační a budú pyšní na jeho priateľstvo.”4 Cádrov obdiv nevyplýval iba 
z osobných sympatií, ale aj z toho, že práve v spomínanom období videl, že 
Ritter je známym umelcom, umeleckým kritikom, ktorý má vysoký kredit vo 
všetkých umeleckých kruhoch a jeho obdiv stúpol aj tým, že v uvedenom roku 
Ritter vydal knihu, ktorá sa stala prezentáciou a obhajobou Slovákov. Táto kniha 
vyšla pod názvom „Fillette Slovaque” (Slovenské dievča),5 neskôr ju Cádra 
preložil do slovenčiny. 

                                                           
4 Z pozostalosti J.CÁDRU. ALU MS Martin, sign. 55 K 10. 
5 Ide o knihu RITTER, W.: Fillette Slovaque. Paris 1903. 
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Intenzívnejšie začali spolupracovať až od roku 1905, kedy Cádra ukončil 
vysokoškolské štúdium a prišiel pracovať na plný úväzok k Ritterovi do 
Mníchova, kde v tomto období pôsobil. V uvedenom období vládol v Mníchove 
čulý umelecký a vedecký život, kde Ritter ako uznávaný umelecký kritik 
a teoretik mal veľké možnosti pre uplatnenie Cádru. Boli to roky výrazného 
vzájomného obohacovania sa ako v umeleckej, tak v spoločenskej oblasti. 
Týmto sa začala vzájomná plodná spolupráca nielen „zaúčania sa” do tajov 
umeleckého sveta, ale aj spolupráca, ktorá prinášala svoje hodnotné výsledky pri 
propagácii slovenskej kultúry a umenia v západnej Európe. Svoje poznatky 
o živote na Slovensku Ritter postupne uverejňoval v parížskom časopise 
Mercure de France.6 Tematicky boli príspevky veľmi zaujímavé a môžeme 
povedať, že sa dotýkali všetkých oblastí slovenského kultúrneho, politického 
a národného života Slovákov v Uhorsku a po černovskej tragédii mohol ako 
jeden z najzainteresovanejších odborníkov informovať západoeurópsku 
verejnosť o skutočnej podstate týchto dramatických udalostí odohrávajúcich sa 
v Hornom Uhorsku. 

Ritter bol dobre zorientovaný v slovenskej ľudovej kultúre a umení. Venoval 
mu neustálu pozornosť a pri každej možnej príležitosti, keď prichádzal na 
Slovensko, neustále hľadal a nachádzal nové a nové zdroje inšpirácii, ktoré 
potom následne aplikoval vo svojej práci v prospech propagácie umenia 
Slovákov, ale aj v prospech umenia vôbec. Ako presvedčený katolík obdivoval 
Ritter na Slovensku nábožnosť Slovákov a kládol ju do protikladu so 
západoeurópskou modernizovanou podobou kresťanstva, ktorá mu nebola taká 
blízka. So záujmom etnografa si vedel Ritter všimnúť tie najmenšie detaily 
ľudových stavieb v najrôznejších oblastiach Slovenska, porovnával ich 
s architektúrou v okolitých krajoch, okolitých krajinách a poukazoval na ich 
osobitosti. Často sa zamýšľal nad funkčnosťou jednotlivých zložiek ľudových 
stavieb, ich históriou a účelnosťou. Kopaničiarsku usadlosť opísal s takou 
idyličnosťou, že „bola to na spôsob všetkých vidieckych príbytkov skupina 
domov, postavených do pravého uhla okolo dvora... Bolo tu prízemie, ktoré 
obývali majitelia, chliev a niekoľko sýpok a kôlni. Tie boli z dreva a dom zo 
žltých tehál, sušených na slnku cigánmi, žltej farby ako kupecký papier.”7  

Učarovala mu slovenská ľudová pieseň, ktorú prirovnával k európskej hudbe 
takých autorov, akými boli napríklad E. Grieg, či W. A. Mozart. Poukazoval na 
široké možnosti, ktoré poskytuje ľudová hudba pre tvorbu moderných 
skladateľov. Za veľkú škodu pre slovenskú hudbu považoval, že sa na Slovensku 

                                                           
6 Bližšie pozri KUZMÍK , J.: W. Ritter – priateľ Slovákov. In: Historická revue, 3, 1990, 4, s. 25-26. 
7 RITTER, W.: Tvrdohlavosť slovenská. Moravská Ostrava. 1911, s. 3. 
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nenašiel hudobný skladateľ, ktorý by pri komponovaní hudobných diel 
v dostatočnej miere využil možnosti, ktoré mu vytváral slovenský folklór 
a veľké postavy z dejín Slovenska. Spomína v tejto súvislosti postavu Jánošíka. 
„Ak máte chápať, milovať a hrať slovenskú hudbu, buďte, ak chcete, vedcom, 
veľkým umelcom, ale predovšetkým majte srdce! Slovenská hudba nie je ničím 
iným, než krajinkou, ktorá na seba vzala hlas, aby opätovala bolesť, je to 
sonorná krajinka, ktorá sa stala echom slovenskej duše.”8 V slovenskej ľudovej 
piesni nachádzal nielen jej umeleckú hodnotu a vyjadrenie, ale aj sociálnu 
stránku života slovenského človeka. Bol umelcom, ktorého vzťah k neskorším 
výdobytkom technických a prírodných vied nebol nijako zvlášť pozitívny a ani 
tolerantný. V dnešnom ponímaní by sme ho isto zaradili k veľkým ochrancom 
prírody, pretože v kráse neporušenej prírody nachádzal tu pravú krásu a nie 
„... v dnešných dňoch špinavej chémie, malicherných kuriozít a patologických 
monštróz...”9 Takto vnímanú modernú vedu opísal Ritter svojmu priateľovi 
Branguynovi. A práve na Slovensku nachádzal neporušenú prírodu, v čom videl 
obrovské bohatstvo slovenského národa. „Za smutného mračného rána, ktoré 
končilo prudkým lejakom vchádzali sme do púchovskej doliny,”  opisuje svoje 
pocity, „ktorej poloha idylickej prostoty napĺňala mi oči druhom trpiacej 
blaženosti, ktorou na mňa všade pôsobí slovenská krajinka”.10 Bohatstvo a krása 
slovenskej prírody je nevyužitá, neraz prízvukoval, bolo by možné to využiť 
ekonomicky, predovšetkým v lepšom využití možnosti turistiky, ako je tomu 
napríklad vo Švajčiarsku. Na tieto možnosti často upozorňoval pod vplyvom 
Rittera aj J. Cádra, keď neraz porovnával, ako vedia speňažiť peknú prírodu 
Švajčiari. 

Slovenská príroda a slovenská ľudová pieseň boli pre Rittera dve oblasti, 
o ktorých dokázal nielen nadšene hovoriť, ale aj písať. Dokazuje to napokon 
celý rad článkov alebo menších či väčších poznámok. Často požadoval, aby sa 
prekladalo viac prác o Slovákoch, pretože čím je krajina vzdialenejšia alebo 
menšia, tým menej sa o nej vie a na svoje problémy a prednosti môže upozorniť 
iba neustálou propagáciou vo všetkých podobách a možnostiach, ktoré má 
k dispozícii. Popri propagácii slovenského folklóru, krásy slovenskej prírody bol 
aj obrancom národných práv Slovákov proti maďarizácii, ktorú spoznal aj 
osobne. Práve v potláčaní národných práv Slovákov a iných národností 
v Uhorsku videl výrazné prejavy netolerancie. Sám na základe osobných 
skúsenosti spoznával arogantnosť uhorských úradov a presviedčal sa 
o pravdivosti neprávosti, ktoré sa diali Slovákom a ďalším nemaďarským 
                                                           
8 Z pozostalosti J. Cádru. ALU MS Martin, sign. 55 V 12. 
9 Z korešpondencie W. Rittera. ALU MS Martin, sign. 55V 5. 
10 RITTER, W.: O hudební kultuře Slováků. ALU MS Martin, sign. 55 V 12,s. 4. 
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národom v Uhorsku. „Vychvaľujú sa svojou tlačovou slobodou a odňali 
postdebit temer všetkým časopisom, ktoré sa odvážili pochybovať o ich ideálnej 
spravodlivosti. Moja korešpondencia, keď sa zdržujem v Uhorsku, je mi strašne 
neporiadne dodávaná, aj rekomandované listy sa oneskorujú.”11 Toto 
oneskorovanie bolo podľa neho často zámerné, nakoľko si dovolil písať pravdu 
a aj v tom sa prejavovala arogantnosť uhorských úradov voči tým, ktorí si 
dovolili byť kritickejší voči prejavom zlovôle uhorskej vlády. Pritom nebol 
typom bojovného brancu národných práv Slovákov, akými boli napríklad R. W. 
Seton-Watson. Angažoval sa skôr pri propagácii slovenskej literatúry, hudby 
a umenia vôbec, čím preukazoval „slovenskej veci” neoceniteľné služby 
v sledovanom období. Jeho tichá práca mala pre slovenský národ trvalý význam, 
pretože oboznamovala so slovenskými reáliami nielen francúzskych čitateľov, 
ale celý vzdialený a vzdelaný európsky západ. Jeho vzťah k slovenskej kultúre 
nebol iba vecou chvíľkového rozmaru, ale vecou stáleho a neutíchajúceho 
záujmu. Prispieval nielen do francúzskych a švajčiarskych novín a časopisov, ale 
jeho články o Slovensku a Slovákoch nájdeme v periodikách aj v Rusku. 
Napríklad petrohradská revue Apollon v článku Listy o slovanskom území z roku 
1910 píše: „Na Slovensku duchovný život stáva sa čím ďalej tým ťažším pre 
systematickú maďarizáciu. Stáva sa ťažším, ale zastaviť ho nevládzu všetky 
rušivé mocnosti. Vydávajú zobrané diela, píšu, básnia, bojujú.”12 Teda nielen na 
západe Európy, ale aj na východe bojoval a poukazoval na presadzovanie 
slovenských záujmov, snažil sa propagovať slovenské kultúrne hodnoty. Jeho 
znalosť slovenského prostredia sa výrazne prejavila v románovej podobe 
Tvrdohlavosť slovenská, ktorá vyšla v roku 1910 a ktorú venoval pamiatke otca 
Jána Cádru, ktorého osobne poznal a veľmi si ho vážil nielen ako dobrého 
človeka, ale aj ako „roduverného Slováka”. V češtine vyšla táto kniha v roku 
1911. Obsahom tejto knihy je pohľad človeka stojaceho mimo diania na život 
slovenského človeka z Myjavy konca 19. a začiatku 20. storočia. Na pozadí 
príbehu drámy jednej rodiny sa Ritterovi podarilo poukázať na cnosti, ale aj 
neduhy, ktoré ťažili slovenského človeka tejto doby. Predstavuje európskemu 
čitateľovi slovenský národ bez akýchkoľvek zjednodušení, taký, aký bol, nielen 
jeho citovosť a zmysel pre krásu, ale aj jeho tienisté stránky.13 Jedným z javov, 
ktoré ochudobňujú slovenského človeka v tomto období je podľa neho pomerne 
rozšírený alkoholizmus. Príčinu alkoholizmu nedáva do súvislosti iba so 

                                                           
11 Národné noviny, 39, 1908, 174, 10.októbra 1908, s. 4. 
12 Národné noviny, 41, 1910, 61, 1. marca 1910, s. 1. 
13 „Roľník slovenský cíti všetky veci, ktoré znamenajú lásku k domovu a počestnosť života, 
krásny kvet z bieleho plátna. Keď je sám spieva na poliach, keď sa predtým uistil, že ho nikto 
nepočúva“. In: RITTER,W.: Paličatost slovenská. Moravská Ostrava. 1911, s. 15. 
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Slovákmi, ale poukazuje, že na jeho rozšírení má veľkú zásluhu predovšetkým 
židovská pospolitosť,14 pretože Židia vedia jednoduchého človeka veľmi ľahko 
dostať tam, kam chcú. V tomto hodnotení sa Ritter dostáva až na pozície 
antisemitizmu, ktoré v tomto období rezonovali aj v západnej Európe ako isté 
dozvuky na jeho rozvírenie v súvislosti s aférou okolo A. Drayufusa vo 
Francúzsku. Na strane druhej príčinou toho stavu postavenia Slovákov je 
samotná uhorská vláda, ktorá svojou sociálnou politikou tento neduh skôr 
podporuje a šíri, než by ho potláčala. „Keď vidím, ako na uhorskom Slovensku 
všetky protialkoholické kroky farárov a kňazov, podporovaných ministerstvom 
kultúry, narážajú na zlú vôľu a absolútne zákazy ministerstva financií, nemôžem 
sa nepobaviť...” 15 Dôležité však je, že sa slovenský človeka nenecháva 
zmanipulovať v otázkach zásadnejších, keď ide o jeho začlenenie a obhájenie 
postavenia medzi ostatnými národmi monarchie. Preto sa Ritter domnieva, že 
Slováci si zasluhujú, aby boli povzbudzovaní k veľkým činom. Maďarov 
charakterizoval takto: „Ono také krásne, ale tyranské a pyšné plemeno 
maďarské, kedysi rytierske, ktoré dnes, ako sa ukazuje, proti celému duchu 
svojich dejín a ústavy žiada pre seba všetky slobody, len aby lepšie drvilo 
Slovanov na svojom území a najmä tých nešťastných bratov Čechov a Slovákov 
severných a západných Karpát, o ktorých urážlivo hovorí: Tót ember nem 
ember.”16 Keď sa bližšie oboznámil so slovenskými pomermi, bolo pre neho, 
intelektuála odchovaného demokratickými zvyklosťami západnej Európy, 
nemysliteľné správanie, ktoré videl u oficiálnych maďarských politikov voči 
slovenskému obyvateľstvu. Ako vnímavý pozorovateľ so zmyslom pre 
spravodlivosť nevedel pochopiť, odkiaľ sa vzala nadradenosť, ktorú voči 
Slovákom uplatňovali príslušníci maďarského národa v Uhorsku. Zamýšľal sa, 
z čoho pramenila povýšenosť až brutalita voči Slovákom. 
Čo sa týka otázky vzťahu k Židom na Slovensku, zdá sa, že Ritter v prílišnej 

snahe ospravedlniť Slovákov podľahol v mnohých prípadoch podvedomému 
antisemitizmu hospodársko-obranného charakteru so silným protimaďarským 
akcentom. Chcel nájsť vinníka, ktorý prispieva k tomu, že sa slovenský národ 
nachádzal v takej zložitej situácii a v zhode so S. H. Vajanským obviňoval Židov 
z mravného a hmotného zbedačovania až úpadku slovenského ľudu. Toto 
zjednodušovanie nachádzame temer vo všetkých beletristických prácach Rittera. 
Pritom ho nemožno obviniť iba z lacného antisemitizmu, pretože z celej jeho 
tvorby v konečnom dôsledku môžeme pozorovať, že ho teoreticky zaujímal 

                                                           
14 „Opilec bol teraz bezvýznamnou vecou pre veľkého čierneho Žida so žltými očami“. In: 
RITTER,W.: c. d., s. 20.  
15 Z pozostalosti J. Cádru ALU MS Martin, sign. 55 V 18, s. 6. 
16 ŽÁKAVEC , F.: Wiliam Ritter. Sborník Filozofickej fakulty UK Bratislava 1925,s. 52. 
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problém a postavenie Židov v kresťanskej spoločnosti a taktiež dejiny židovstva. 
Napríklad pri návštevách Prahy detailne spoznával pražské židovské pamiatky, 
patril medzi obdivovateľov najstaršej európskej synagógy a vo svojich 
spomienkach na Prahu podrobne opísal starý židovský cintorín. Poukázal na 
príslovečnú adaptabilitu židovského obyvateľstva a na jeho úspešný štart pri 
nástupe modernej kapitalistickej spoločnosti, avšak vo väčšine prípadov 
konštatoval, že sa v spolužití so slovanským obyvateľstvom jeho účinkovanie 
neprejavilo priaznivo, a tak sa zdá, že ostal či podľahol v smere vplyvu 
a názorom S. Hurbana Vajanského. 

W. Ritter využíval každú príležitosť, ktorá sa mu naskytla, aby propagoval 
Slovensko vo svojej publicistickej činnosti. V časopise L’Art Libre, 
vychádzajúcom vo francúzskom Lyone, v článku Slovanská kronika v decembri 
1909 okrem iného písal o významnom slovenskom filológovi a literátovi 
S. Czambelovi. V parížskej revue Mercure de France zase niekoľkokrát písal 
o tvorbe Jána Bottu a osobitne sa zameral na jeho báseň Smrť Jánošíkova. 
Napriek problémom, s ktorými sa stretával pri propagácii Slovenska v zahraničí, 
jeho činnosť nikdy neochabovala, ako sa to dozvedáme aj z poznámok Jána 
Cádra. „...Vilko (Ritter) nedovolil vynechať nič v žiadnom článku a druhý raz 
písal do Gazette de Lousane, ktorá pravdepodobne dostáva peniaze od Maďarov 
a nepíše nič proti ním”.17 S podobnými praktikami sme sa v tomto období mohli 
často stretnúť, a to nielen vo Švajčiarsku, Francúzsku, ale aj inde. V Paríži 
využívala uhorská vláda značné finančné prostriedky na to, aby získavala 
vedúcich redaktorov jednotlivých novín a časopisov pre svoje zámery, alebo 
aspoň na to, aby bránili uverejňovaniu článkov či iných informácii, ktoré by boli 
zamerané protimaďarsky. Svedčia o tom mnohé dobové dokumenty: „...Maďari 
nelenili. Nielenže vysielali grófov do neutrálnych krajín, aby pomocou priateľov 
vplývali na Francúzsko – anglickú politiku, aby dodali maďarskej propagande 
aspoň zdanie pravdepodobnosti... Maďarská propaganda nezameškala ani jednu 
príležitosť miernejší tón maďarskej opozície vo svete rozšíriť.” 18 Ritter však 
dokázal byť veľmi kritický pri posudzovaní prác, ktoré sa dotýkali ako Čechov, 
tak Slovákov. Pravidelne sledoval knižnú produkciu o Slovanoch v západnej 
Európe, a tak, keď vyšla práca L. Legera České znovuzrodenie, mal k nej 
kritické výhrady. „Už na inom mieste som celkom úprimne povedal, akým 
sklamaním bola pre nás, francúzskych čitateľov kniha, ktorá na svoj názov 
zrejmé nemá nijaké právo.”19  

                                                           
17 Z pozostalosti Jána Cádru. ALU MS Martin, sign. 55 S 27. 
18 Z poznámok Juraja Garin Michajlovského. ALU MS Martin, sign. G 669, s. 14. 
19 Z pozostalosti W. Rittera. ALU MS Martin, sign. 55 V 18, s. 4. 
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Spomínaná kniha skôr odrádza čitateľa, ktorý má iba málo vedomostí 
o slovanských národoch a o slovanskej problematike. Pričom je veľmi veľa 
osobností slovanských dejín, ktoré by sa príťažlivou formou a lepším 
spracovaním iste dostali do širšieho záujmového spektra. Nakoniec veľmi 
všeobecnými a často chybnými informáciami bola francúzska verejnosť touto 
knihou skôr dezorientovaná. „Teda pán Leger, ktorý bezpečne pozná onen život 
slovenských študentov v Uhorsku, mohol lepšie než ktokoľvek iný podať živší 
obraz toho, čo je u neho len vymenúvaním určitého počtu zrejmých faktov.”20 
Najviac mu vadilo to, že Leger podľa neho nevyužil všetky možnosti, ktoré mu 
poskytli pamäti niektorých popredných predstaviteľov českého a slovenského 
národného hnutia. Konkrétne mal predovšetkým na mysli pamäti Jána 
Francisciho. Vyčíta Legerovi mnohé nejasnosti, ba až zavádzajúce údaje, 
napríklad o študentskom živote Slovákov či o úlohe pomocných učiteľov 
v uhorskom školstve a celý rad ďalších príkladov. Ako nemilosrdný kritik sa 
pozastavil nad tým, že Legerova práca mala skôr nadviazať a rozvinúť 
myšlienky a poznatky obsiahnuté v prácach E. Denisa, ktorý spracovaním 
niektorých otázok slovanských dejín postavil základy, nad ktorými sa mali 
budovať nové poznatky. „Snažne prosím pána Legera, ku ktorému pre jeho 
nadmieru záslužnú kariéru a slovanskú lásku pociťujem veľkú úctu, aby tu 
nehľadal neprípustnú domýšľavosť, že dávam rady slovútnemu staršiemu 
mužovi, ale prosté konštatovanie praktického dosahu. Je to výraz nie kritiky, ale 
poľutovania, poľutovania nad tým, že jeho knihy neobsahujú, ako on sám na to 
už niekde naráža, taký výsledok, na ktorý by vedy a vedecké bádanie mali 
právo.”21 

Osobitnú kapitolu pri presadzovaní záujmov Slovákov v Európe tvorili 
osobné kontakty s poprednými slovenskými národnými dejateľmi a literátmi. 
Boli to predovšetkým kontakty so S. H. Vajanským, vtedajšou vedúcou 
osobnosťou Slovákov na konci 19. a začiatku 20. storočia, ktorého si veľmi vážil 
a uznával ho, nielen ako politického vodcu slovenského národa, ale aj ako 
významnú osobnosť slovenského literárneho života. „Vydávanie zobraných diel 
veľkého poéta a romanciéra slovenského Svetozára Hurbana Vajanského 
v Turčianskom Svätom Martine ide popredku s tou pilnosťou aj medzi tými 
samými ťažkými okolnosťami, prežívanými jeho národom.”22 Okrem S. H. 
Vajanského poznal veľmi dobre literárne práce Martina Kukučína, a to 
predovšetkým zásluhou J. Cádru, ktorý mal s ním čulú korešpondenciu 

                                                           
20 Z pozostalosti W. Rittera. ALU MS Martin,, sign. 55 V 18, s. 4. 
21 Tamtiež, s. 5. 
22 Národné noviny, 31, 1910, 67, 1. júna 1910, s. 2. 
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a prekladal jeho literárne diela do francúzštiny. Neskoršie aj Ritter osobne 
nadviazal kontakty s Kukučínom.  

Ako osobne prežíval radosti a strasti slovenského národa, nám dokumentuje 
celý rad udalostí, ktoré sú obsahom denníka Jána Cádru. Nakoľko veľa cestoval 
po celej Európe, mal oveľa širšie možnosti propagovať spoznávanie kultúry 
slovenského národa. Osobitne však propagoval a pomáhal Slovákom vo 
Francúzsku a vo Švajčiarsku, pretože jeho publikačná činnosť smerovala 
predovšetkým do týchto krajín. Často navštevoval svojich rodičov a súrodencov, 
ktorí žili vo Švajčiarsku a vo Francúzsku. Prítomnosť Cádru počas týchto 
pobytov zohrávala významnú úlohu, lebo pri najrôznejších príležitostiach 
a stretnutiach s nimi mal možnosť nadväzovať ďalšie kontakty a šíriť poznatky 
o svojom národe. 

Po vzniku ČSR sa Ritter zamýšľal natrvalo usadiť a žiť na Slovensku a tu si 
vytvoriť druhý domov. Mal zrejmé v úmysle kúpiť na Slovensku „zbytkový 
majetok”, ktorý sa rozpredával v ČSR, avšak ku kúpe nikdy nedošlo (možno aj 
kvôli chorobe J. Cádru). Dozvedáme sa to z listu M. Kukučína: „Už to, keby Váš 
gazda mal útulok na Slovensku, bola by to ohromná výhoda pre nás. Divím sa, 
že mu páni z pozemkového úradu nikdy nič také neponúkli.”23 Ale dôvodov tohto 
stavu bolo viac, môžeme dedukovať aj to, že Ritter po vzniku ČSR neustále 
kritizoval nespravodlivé postavenie Slovákov v novom štáte, keď oprávnene 
poukazoval na to, že Slováci nie sú plnoprávnym národom vo vzťahu k Čechom 
a sú nimi často znevýhodňovaní. 

Ritter precestoval celé Slovensko, peši prešiel celé Považie, navštívil Spiš, ba 
zašiel aj do Košíc. Z týchto ciest si zaznamenával svoje zážitky, ktorými 
následne reagoval na česko-moravsko-slovenské vzťahy. Prikláňal sa 
v pozitívnom slova zmysle na stranu Moravanov a Slovákov, obhajoval ich, 
vyzdvihoval prínos ich ľudového umenia a umelcom v Prahe často vyčítal, že 
nemajú vzťah ku folklóru ako umeleckej hodnote. 

Slovensko dodnes zostáva dlžné svojmu veľkému priateľovi za pomoc, 
propagáciu a obhajobu slovenských záujmov, slovenského umenia a literatúry 
vo svete. O to viac, že mnohí slavisti, ako napríklad E. Denis či L. Leger, boli 
poctení aspoň morálnymi či podobnými oceneniami, avšak Ritter nie. Zdá sa, že 
svojimi kritickými poznámkami pri obhajobe Slovákov vo vzťahu k Čechom 
zrejme nebol po vôli mnohým vtedajším českým politikom. Ako nám to 
dokladajú poznámky z listu M. Kukučína: „Divím sa, že nevymenovali pána 
Rittera za profesora na univerzite v Bratislave, keď je obyčaj literátom 
preukazovať tú česť... Pravda neviem, či by sa bol vynímal dobre v tom 

                                                           
23 Z korešpondencie M. Kukučína ALU MS Martin, sign. 55 A 8. 
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vznešenom zbore popri iných profesoroch-politikoch, ktorí užívajú vakácie 
a neviem, či už prednášali.”24 Práce Rittera o Slovákoch sú autentické 
a vychádzajú z pozorovaní každodenného života na Slovensku v období od 
konca 19. storočia až po druhú svetovú vojnu, kedy sa jeho kontakty so 
Slovenskom prerušili skoro úplne. 

O živote priateľa W. Rittera Jána Cádru máme pomerne presné a bohaté 
údaje, nakoľko od roku 1904 si písal Cádra pomerne podrobný denník a dnes je 
prístupný v LAMS v Martine.25 Jeho obsahom sú podrobné údaje 
z každodenného života tak Cádru, ako aj W. Rittera. Aj keď ide o subjektívny 
pohľad, plasticky nám približuje nielen osobný život, ale aj mnohé iné udalosti 
zo života vtedajšej spoločnosti, pohľad na život v Mníchove, mnohé zlomové 
udalosti zahraničnopolitické, akou bola prvá svetová vojna či celý rad ďalších 
udalostí, ktoré Cádra popisoval podrobne a so snahou byť čo najobjektívnejším 
pozorovateľom. A tak na základe týchto zápisov vyplýva, že obidve osobnosti 
nespájali iba pracovné povinnosti, ale predovšetkým priateľské putá, ktoré 
medzi mužmi nie sú obvyklé. Cádra obdivoval Rittera a súčasne mu bol oporou, 
pretože plnil nielen úlohy osobného tajomníka, ale bol aj prvým čitateľom 
a kritikom jeho prác a pomáhal mu v prekladateľskej činnosti.26 

Cádra vyrastal v národne uvedomelom slovenskom prostredí na Myjave, kde 
jeho otec patril medzi tých občanov Myjavy, ktorí všestranne pomáhali 
a zúčastňovali sa na rozvoji slovenského národného života v neľahkých rokoch 
maďarizačného útlaku. V rovnakom duchu bol vychovávaný J. Cádra. Jeho otec 
bol majiteľom pohostinstva a chcel, aby aj jeho syn sa venoval tejto živnosti, 
aby po ňom prebral prácu, a tak hlavne z tohto popudu odišiel Cádra študovať do 
Čiech, kde videl lepšiu budúcnosť pre uchovanie národného povedomia a na 
strane druhej rozšírenie vedomosti z ekonomiky. Po príchode do Prahy sa stal 
Cádra zástancom a propagátorom česko-slovenského zblíženia. Zoznámil sa 
s M. R. Štefánikom, nadviazal a udržiaval priateľské kontakty s ďalšími 
slovenskými študentmi, ktorí v tomto období boli v Prahe. Jeho vrelý vzťah 
k Francúzsku a francúzštine v ňom rozvíjal známy český frankofil H. Jelínek. 

Vďaka Ritterovi mal možnosť Cádra veľa cestovať po Európe, spoznávať 
nové krajiny, učiť sa cudzie jazyky, spoznávať kultúru a umenie 
                                                           
24 Z pozostalosti Jána Cádru. ALU MS Martin, sign. 55 A 9. 
25 Ján Cádra, slovenský prekladateľ, literárny kritik a romanista. Väčšinu svojho života prežil 
v cudzine. Zomrel veľmi mladý vo veku 45 rokov na následky ťažkej choroby vo Švajčiarsku 
v Bissonne. Bližšie pozri pozostalosť J. Cádru v ALU MS Martin, sign. 55 S 45, 55 Q 3 
a nasledujúce. 
26 O ich priateľských vzťahoch svedčia záznamy vo vzájomnej korešpondencii a údaje v osobnom 
denníku Cádru, kde možno nájsť množstvo veľmi priateľských zdrobnelinových oslovení. Pozri 
napríklad ALU MS Martin, sign. 55 E 24 a iné. 
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západoeurópskych národov a pomáhať presadzovať sa slovenským záujmom 
v Európe. Využíval všetky príležitosti na to, aby sa európska verejnosť 
dozvedela o problémoch slovenského národa na začiatku 20. storočia. Nepriamo 
ho k tomu nabádal aj Ritter: „Slovensko si zachovalo toľko pôvabných vecí, 
toľko legiend, toľko malebnosti, že sa zdá byť priamo stvorené k tomu, aby túto 
záľubu vo vysnených dobrodružstvách vyviedlo z vyšliapaných koľají a priviedlo 
ich tam, kde začína ospravedlnená zvedavosť, oprávnená túžba po zoznámení sa 
s predchádzajúcimi etapami vo vývoji rasy slovenskej.” 27 Ritter mu často 
opakoval, že jednou z možností, ktorá by bola cestou k lepšej znalosti 
o Slovensku, je propagácia jeho prírodných krás, ktoré na Slovensku sú, len 
zaostáva ich poznanie. Slováci si ani neuvedomujú, akým veľkým bohatstvom je 
príroda, a tu vždy poukazoval na príklady zo západnej Európy. Jednou z oblasti, 
v ktorej bol Cádra nekompromisný, bol jeho vzťah k maďarskému šovinizmu. 
Vecne a konkrétne napádal všetky jeho formy, ktoré sa prejavovali 
v každodennom živote slovenského človeka. Počas svojich ciest sa stretával 
s poprednými európskymi kultúrnymi a politickými osobnosťami a aj cez tieto 
osobné stretnutia sa snažil propagovať slovenskú otázku. Bol pravidelným 
prispievateľom do viacerých slovenských novín a časopisov, v ktorých podával 
informácie o svojich cestách, zahraničných stretnutiach a udalostiach 
predovšetkým v oblasti kultúry. Zo zahraničných časopisov prispieval hlavne do 
časopisov vo Francúzsku a vo Švajčiarsku (Mercury de France, Suise litéraire 
a iných). Písal o hudbe, výtvarnom umení, kultúre. Zaujímal sa o národopis 
a veľkú časť jeho záujmov predstavovala prekladateľská činnosť, hlavne do 
francúzštiny a z francúzštiny do slovenčiny. Okrem francúzštiny ovládal ešte 
taliančinu a nemčinu. 

Pretože sa zdržiaval viac v zahraničí, udržiaval písomné kontakty 
s poprednými slovenskými literátmi a osobnosťami slovenského a českého 
národného hnutia, tu môžeme spomenúť M. Kukučína, E. M. Šoltésovú, 
J. Bodnára, S. H. Vajanského, Š. Krčméryho, M. Švabinského, M. Aleša, 
F. Úprku, J. Zrzavého a ďalších. Prínosné boli pre obe strany kontakty so 
S.H. Vajanským,28 od ktorého sa dozvedal o konkrétnych úlohách, problémoch 
a cieľoch slovenského národného hnutia do prvej svetovej vojny a podľa 
možnosti sa vždy – podľa svojich síl a možností – snažil objektivizovať 
slovenskú otázku na pôde západoeurópskej. Pri prekladateľskej práci využíval 
J. Cádra možnosti svojich kontaktov na Slovensku, a tak veľmi často posielal 
svoje práce a práce ďalších, predovšetkým francúzskych slavistov na posúdenie 
                                                           
27 Z korešpondencie J. Cádru. ALU MS Martin, sign. 55 V 7. 
28 „Pán Ritter ďakuje srdečne za nový zväzok básni, prečítame ich spolu so záujmom, ktorý on 
vždy venuje našským a zvlášť Vašim dielam“. Z listu J. Cádru. ALU MS Martin, sign. 20 C 34. 
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známym slovenským literátom či jazykovedcom. Jedným z najstálejších 
posudzovateľov bol S.H. Vajanský, ako o tom píše v jednom zo svojich listov: 
„V prílohe Vám zasielam Wiliama Rittera referát o utešenej knihe Francisciho, 
o ktorej by sa rád širšie rozpísal, lebo jej obsah by zvlášť vo Francúzsku bol 
zaujímavý.”29 Kontakty J.Cádru prostredníctvom S.H.Vajanského so 
Slovenskom boli osožné pre obidve strany. Na jednej strane mal Cádra 
informácie z prvého slovenského zdroja a na strane druhej Vajanský mohol 
prostredníctvom neho informovať predovšetkým francúzsku verejnosť 
o problémoch a cieľoch slovenských národných snažení do vzniku ČSR. 

K spoznávaniu Slovákov a ich kultúry vo Francúzsku prispel J. Cádra 
výrazne propagáciou slovenskej literatúry a taktiež prekladmi známych 
slovenských literárnych diel do francúzskeho jazyka. Neúnavne prekladal 
a udržiaval stále kontakty so slovenskými literátmi. Bohatá korešpondencia 
medzi Cádrom a M. Kukučínom nám to iba dokladá. M. Kukučín si veľmi vážil 
tieto aktivity a v jednom zo svojich listov o tom napísal: „Nemôžete si 
predstaviť, aké to bolo pre mňa prekvapenie a radosť, keď som mohol čítať 
svojej výrobky vo francúzštine... Tuším je to prvý prípad alebo jeden z prvých, že 
slovenská práca uzrela svetlo sveta vo francúzskom časopise.”30 Ich vzájomná 
spolupráca nezostávala iba pri otázkach literárnych, čo nám dokladá aj ich 
pomerne bohatá korešpondencia. Obaja sa zaujímali aj o politický vývoj 
v Československu a hlavne ich zaujímala otázka postavenia Slovenska 
a Slovákov v tejto republike. Aj napriek čulej korešpondencii sa im nikdy 
nepodarilo osobne stretnúť. Názorovo mali zhodné pohľady na mnohé otázky, 
pred rokom 1918 obaja zhodne odsudzovali nemecký a maďarský šovinizmus 
a po vytvorení ČSR boli pomerne skeptickí k slovensko-českým vzťahom 
v novej republike. Dokladajú nám to aj slová M. Kukučína J. Cádrovi: Od mladi 
nenávidím nadutých, ale národy, ktoré, keď im je trocha lepšie, stratia zmysel 
pre mieru, stratia nad sebou vládu a blúznia v šovinizme ako pred vojnou Nemci 
a Maďari a po vojne Taliani a ešte niektorí iní, nám hádam najbližší...31  

Ján Cádra bol spolu s Wiliamom Ritterom realizátorom myšlienky 
o predstavovaní významných osobností z Čiech a Slovenska v zahraničí. Medzi 
prvými, ktorých si vybrali, bol Svetozár Hurban Vajanský. Z jeho tvorby vybrali 
tie práce, ktoré predpokladali, že by mohli zaujať aj francúzskych čitateľov. 
„Obecenstvo francúzske je netečné, ale predsa len dúfam, že si ho podmaníme,” 
písal J. Cádra S.H. Vajanskému. Na základe ich korešpondencie sa tiež môžeme 
dozvedieť, že S.H. Vajanský vyčítal J. Cádrovi, že málo prispieva do 
                                                           
29 Z pozostalosti J. Cádru. ALU MS Martin, sign. 20 C 34. 
30 Z korešpondencie M.Kukučína J. Cádrovi. ALU MS Martin, sign.55 K 5. 
31 Z korešpondencie M. Kukučína J. Cádrovi. ALU MS Martin,sign. 55 A 8. 
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slovenských novín a časopisov, následne na čo Cádra odpovedal, že by aj mal 
snahu, ale mnohé smery vtedajšieho avantgardného francúzskeho umenia by 
nemuseli byť slovenskému čitateľovi blízke a zrozumiteľné a chuť k písaniu mu 
berú aj „čecháčkovia”, ktorí píšu o týchto otázkach veľmi často a bez znalosti 
veci. Vo väčšine listov nachádzame poznámky, či rôzne dodatky, ktoré písal 
W. Ritter na základe čoho usudzujeme, že aj on mal neustály záujem o dianie na 
Slovensku. 

Aj keď sa Cádra orientoval predovšetkým na francúzsky hovoriace teritórium 
Európy, jeho prvé kontakty s Francúzskom v ňom zanechali dosť rozpačité 
pocity. V jednom zo svojich listov o tom píše: „ Človek by sa domnieval, že 
kultúra tak stará a tak sýta ako francúzska vychováva spravodlivé a mužné 
generácie, v skutočnosti to vyzerá tak, že republikánske heslo nebolo nikde tak 
popľuvané a že falošnosť, sebectvo a pokrytectvo sa neusadili nikde tak, ako vo 
Francúzsku.”32 Neskôr si tieto dojmy po hlbšom spoznávaní francúzskej 
spoločnosti napravil a mal k Francúzom a Francúzsku bližší a priateľskejší vzťah 
ako k Nemecku a Nemcom, kde žil až do začiatku prvej svetovej vojny. Videl 
a dennodenne spoznával, že nemecké prostredie nie je tak priateľsky naklonené 
slovanskému svetu ako francúzske a preto využíval všetky možnosti na to, aby 
francúzsku verejnosť oboznamoval so slovenskou kultúrou a umením. 
Nezabúdal ani na Čechov, vidiac v nich najbližších spojencov Slovákov, a tak 
uverejnil celý rad článkov, štúdií a iných príspevkov o českej literatúre. Do 
francúzštiny preložil aj celý rad českých a slovenských prác menšieho, či 
väčšieho rozsahu.33 V nasledujúcom období do vypuknutia prvej svetovej vojny 
to boli práce T.G. Masaryka, E. Beneša, K. Kramářa, P.O. Hviezdoslava, 
S.H. Vajanského, M. Kukučína a iných. 

Osobitnou kapitolou sú jeho práce o slovenskom folklóre, ľudovej 
architektúre a možnostiach turistiky na Slovensku, či celý rad ďalších žánrových 
obrázkov zo života na Slovensku. Život a dielo J. Cádru vysoko pozitívne 
hodnotil aj jeho dlhoročný priateľ P. Blaho, keď v jednom z listov píše. „Tvoj 
osud je nanajvýš zaujímavý, zmiznul si v najťažšej dobe krušného života 
predprevratového, a ver mi všelijako sme sa pozerali v našej slovenskej malosti 
a imbecilite na tvoje rozhodnutie ísť do cudziny a tam zapriahnúť sa do káry so 
šľachetným, anjelsky humánnym a nesmierne hlbokým v citoch človekom, 
ktorého kedysi za roky nedocení história: ja nie som fatalistom, ale u teba je 
akési predurčenie tak markantné, že človek musí uveriť v predurčenie božie.”34 

                                                           
32 Z korešpondencie J. Cádru M. Kukučínovi. ALU MS Martin, sign. 138 A 40. 
33 Prvou prácou, ktorú preložil do francúzštiny v roku 1907, bol historický román A. Jiráska „Bitva 
u Lučence“ v rozsahu 646 strán. 
34 Z pozostalosti P. Blahu. ALU MS Martin, sign. 55 A 11. 
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Keby J. Cádra bol ostal doma na Myjave, pravdepodobne by sa nikdy nestal 
tým, čím bol, možno by nikdy nebol hovoril a písal francúzsky, taliansky, a tak 
by nemohol ani prekladať. Keby sa nestretol s W. Ritterom, možno by Ritterovi 
slovenský národ nebol tak prirástol k srdcu a nezaujímal by sa o jeho politické 
dianie, dejiny a kultúru. Aj v tom je potrebné vnímať a vidieť zásluhy J. Cádru 
pre Slovákov dobách najťažších ako aj v období po vzniku ČSR, kedy sa ešte 
nenaplnili všetky túžby a nádeje Slovákov napriek pomerom priaznivejším. 
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Tolerancia és intolerancia William Ritter mővében 
 
A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy egy konkrét személy életén, nézetein és 
cselekedetein keresztül mutassa be a toleranciához és intoleranciához kapcsolódó 
problémákat. William Ritter, svájci publicista, történész, fordító és író, aki a 20. 
század eleji mővészeti élet kiemelkedö alakja volt paradox módon viszonyult a 
toleranciához. Amíg a Monarhiában élı szláv nemzetek jogai mellett kiállt, addig 
intoleráns volt több más nemzettel és vallással, s így a zsidókkal szemben is. Ritter 
magánélete és viszonyulása a modern életstílushoz szintén a tolerancia hiányát 
mutatja pl. a szexualitás tekintetében. Az ı példája azt bizonyítja, hogy a 
tolerancia nemcsak társadalmi viszonyok függvénye, hanem szorosan összefügg 
minden ember személyes adottságával, karakterével, habitusával.  
 
 
Ján Mojdis 
 

Tolerance and Intolerance in the work of William Ritter 
 
The article makes an attempt to present the problems surrounding tolerance and 
intolerance through the analysis of a specific person’s life, views, and deeds. 
William Ritter, Swiss publicist, historian, translator, and writer, an outstanding 
figure of the art circles at the early 20th century, related to tolerance in a 
paradoxical way. He supported the rights of the Slavic peoples in the Austrian-
Hungarian Monarchy, yet he was intolerant towards several other ethnic and 
religious groups, including Jews. His private life and relation to modern life-style 
also show the lack of tolerance, for example, in sexuality. His example is the proof 
that tolerance does not only depend on social relations, but it goes hand in hand 
with the individuals’ personal character and habits. 




