
 
Pocta Samuelovi Timonovi 

 

     Turňania Samuela Timona „objavili“ v roku 1969, kedy nadšenci z obce zorganizovali veľkolepé oslavy 700. 

výročia prvej písomnej zmienky o Turnej. Vtedy pri skúmaní historických prameňov o obci Rudolf Horňák 

získal a v publikácii zverejnil informácie o našom významnom rodákovi. Pri tejto príležitosti Timonovi odhalili 

aj pamätnú tabuľu na budove starej školy a neskôr bola pomenovaná na jeho počesť jedna z turnianskych ulíc. V 

máji 1995, 320 rokov od jeho narodenia, sa z iniciatívy Turňanov a v spolupráci s historikmi podarilo 

zorganizovať seminár a vydať zborník prednášok venovaných Timonovi. 
     Už  v roku 1969 sa niektorí zaoberali myšlienkou, že by bolo symbolické a dôstojné premenovať podľa neho 

základnú školu v obci. Bohužiaľ, doba ani vtedajšie školské inštitúcie tomu neboli naklonené, keďže Samuel 

Timon bol národne uvedomelý katolícky kňaz, jezuita, a to v časoch socializmu bola neprekonateľná prekážka.  

     Až  dnes, po 42 rokoch, sa vízia Turňanov napĺňa. Splácajú tým dlh temer tri storočia zabudnutému kňazovi, 

pedagógovi a historikovi európskeho formátu. Oživením a uchovaním jeho odkazu občania Turnej zároveň 

deklarujú kontinuitu tradičného a národného s moderným a európskym.   

 

     Kto teda bol Samuel Timon ? A aký je jeho odkaz?  

     Nebudem podrobne rekapitulovať jeho život, (ako vidíte, materiály o ňom sú spracované na týchto 

tabuliach), vyberiem len zopár najdôležitejších faktov: 

     - pochádzal zo starobylého zemianskeho rodu.  

     - žil na prelome 17. a 18. storočia, v búrlivej dobe protihabsburgských stavovských povstaní 

     - vyrastal v rodine so slovenským povedomím, o čom svedčí zápis v kronike trenčianskeho, ale aj 

bratislavského jezuitského gymnázia: Samuel Timon Turnensis, catholicus, nobilis, Slavus, (Samuel Timon z 

Turnej, katolík, urodzený, Slovák,). 

     - vstúpil do jezuitského rádu a pôsobil vo vysokých cirkevných funkciách pri správe kňazských seminárov 

a v rádových domoch v rôznych mestách Uhorska 

     - bol stredoškolským aj vysokoškolským pedagógom 

     - už  počas štúdií prejavil mimoriadny talent pre históriu, čo ho sprevádzalo po celý zvyšok jeho života –

 v tejto oblasti bol aj vedecky a literárne najplodnejší  

     - Jeho najvýznamnejšie dielo Obraz starého a nového Uhorska s dodatkami sa stalo pre niekoľko 

generácií študentov rešpektovanou učebnicou dejepisu a zemepisu a pre historikov zdrojom a inšpiráciou 

     Nikdy sa nehanbil za svoj pôvod, hrdo sa hlásil za Slováka, za čo sa mu mnohokrát dostalo posmeškov od 

jeho maďarských spolubratov, a. .. budem citovať ....dokonca, „O Samuela Timona sa obávali jeho 

spolubratia, že nakoniec aj v Jupiterovi objaví jedného z predkov Slovákov“.  

     Napriek dosiahnutému vzdelaniu, vysokým postom a uznaniu jeho vedeckej a pedagogickej práce od 

súčasníkov, bol Samuel Timon veľmi sebakritický a skromný, nebažiaci po svetských poctách. O tom svedčí aj 

vlastnoručne napísané curriculum vitae. Tento unikátny dokument najlepšie vystihuje jeho osobnosť a o chvíľu 

si ho vypočujeme..... za pozornosť v ňom stojí okrem iného aj to, akými slovami sám zhodnotil svoje 

najvýznamnejšie dielo o uhorských dejinách.  

  

Slovenský  bibliografický slovník  však hovorí jasne:  

Timon kriticky prehodnotil staré stredoveké kroniky a legendy a na základe pramenného výskumu formuloval 

novú koncepciu dejín Uhorska, ktorá mala veľký vplyv na neskorších dejepiscov Uhorska i slovenských 

historikov.  

  

 Na doplnenie si ešte dovolím citovať historika Richarda Marsinu:   

…Samuela Timona možno vlastne pokladať za ...síce nie deklarovaného, ale faktického budovateľa základov 

koncepcie slovenských dejín. Určil pevné miesto Slovákom v dejinách Uhorska, keď ich jednoznačne pokladal 

za jeho praobyvateľov a spolutvorcov uhorského štátu..  

  

 Rozmýšľala som, čo by povedal on sám, keby tu teraz stál. Možno by sme počuli aj tieto slová: 
Nehanbime sa za to, že sme  Slováci. Tu, medzi Tatrami a Dunajom, je odpradávna náš domov. Máme 

svoje víťazstvá aj prehry. Svätcov aj hriešnikov, panovníkov i chudákov  - tak ako iné národy. A pretože iba 

vzdelaný a pracovitý národ má budúcnosť, žime, učme sa a pracujme nie pre vlastnú slávu, ale pre úžitok 

všetkých.              Mgr. Iveta Červeňanová 

  
  

                                                               


