
Samuel WEBER  (*26. 03. 1835 Poprad   †18. 05. 1908 Spišská Belá) 

 

 

 

Evanjelický kňaz a funkcionár, verejnoprospešný činiteľ, významný prírodovedec a historik Spiša. 

Pochádzal z remeselnícko-obchodníckej rodiny. Jeho otec Ján Samuel Weber, vážený garbiar, 

remenár a dlhoročný richtár Popradu a matka Jana, rodená Hirthová, mali päť synov a tri dcéry. 

Dvaja z ich troch preživších synov si zvolili intelektuálne poslanie v živote: Samuel kňazské na 

Spiši, Rudolf pedagogické a filologické vo Viedni. Mladý Samuel navštevoval elementárnu 

a meštiansku školu v Poprade, od roku 1844 študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku, 

zmaturoval však v roku 1854 na katolíckom gymnáziu v Levoči a v rokoch 1854 – 1857 pokračoval 

v štúdiu teológie v Prešove. Po skončení štúdia bol dva roky vychovávateľom v rodine grófa Albína 

Čákiho v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1859 – 1860 zavŕšil v Jene svoje štúdiá histórie, geografie 

a prírodných vied diplomom z teológie a filozofie. V roku 1860 bol kaplánom v Spišskej Belej, 

onedlho nakrátko farárom v Banskej Štiavnici, ale už v roku 1861 sa vrátil do Spišskej Belej, kde 

pôsobil ako farár až do konca svojho činorodého života. V roku 1863 sa zosobášil s  dcérou 

profesora kežmarského gymnázia Samuela Steinera Máriou, s ktorou mali šesť detí. Bol 

obľúbeným kazateľom. Vydal mnohé pedagogicko-historicko-náboženské publikácie. Zaslúžil sa 

o rozvoj cirkevnej infraštruktúry v území svojej pôsobnosti. Svojimi aktivitami postupne 

nadobúdal významné postavenie v cirkvi: bol predsedom Spišského spolku evanjelických farárov. 

Patril k vedúcim predstaviteľom Uhorského protestantského spolku a Uhorského evanjelického 



literárneho spolku. Mimoriadne všestranne činorodý bol tiež vo verejnom a spoločenskom živote 

v meste i na Spiši. Stal sa mešťanostom v Spišskej Belej a členom Municipiálneho výboru Spišskej 

župy. V Spišskej Belej sa pričinil o vznik ženského, mládežníckeho aj ochotníckeho divadelného 

spolku, Belianskeho spevokolu. Bol váženým členom Streleckého spolku i Poľovníckeho spolku, 

prvým predsedom dobrovoľného hasičského spolku a podieľal sa na vzniku Belianskeho 

svojpomocného spolku. V snahe o prepojenie kultúrnych a ekonomických aktivít sa stal 

spoluzakladateľom a predsedom belianskeho hospodárskeho kasína. V úsilí o elimináciu 

vysťahovalectva sa úspešne angažoval pri založení tabakovej továrne v meste. Sám zanietený 

turista, horolezec a biológ stal sa veľkým propagátorom turistiky v Tatrách a zakladajúcim členom 

Uhorského karpatského spolku a Uhorskej historickej spoločnosti. Inicioval založenie turistických 

útulní aj zbierku na založenie Karpatského múzea v Poprade. Napísal prvého turistického 

sprievodcu po Belianskej jaskyni a okolí. Po ňom pomenovali rododendron Hieraceum 

weberianum a Weberov štít – dnešný Malý Kežmarský štít.  

Publikačne i organizačne pôsobil v Spolku spišských lekárov a lekárnikov, ako aj v Spolku spišských 

učiteľov. Jeho vášeň pre históriu ho priviedla v roku 1883 ku založeniu Spišského dejepisného 

spolku (podpredseda od jeho vzniku až do svojho skonu). Svoje aktivity pretavil do množstva 

článkov a štúdií v regionálnej periodickej i odbornej spisbe (cca 1000 titulov). Vážnejšie práce 

uverejňoval v ročenkách Spišského dejepisného spolku (SDS), najmä však v samostatných 

monografiách o histórii a etnografii Spišskej Belej, Podolínca, Ľubice, ba aj dejinách zálohovaných 

miest. Cenné je dielo o dejinách Spiša a biografie významných osobností a rodín Spiša: o Jurajovi 

Buchholtzovi ml., Gregorovi Horvát-Stančičovi a súhrnne o 141 osobnostiach 19. storočia na Spiši. 

SDS mu v roku 1908 vydal jeho dodatky k Wagnerovmu diplomatáru Spiša, kde uverejnil 123 

rôznych dokumentov k dejinám Spiša. Písal po nemecky a maďarsky, jediné dielo preložené 

v roku jeho úmrtia do  slovenčiny Kežmarskí mučedlníci vyšlo súčasne s maďarským originálom. 

Až v roku 1919 mu vyšla v Berlíne monografia Spišskí Nemci. 

Na znak veľkej úcty bol v roku 1907 tento veľký spišský patriot vyznamenaný Radom Františka 

Jozefa 3. triedy. V roku 1936 mu v belianskom evanjelickom kostole odhalili pamätnú tabuľu. 

Dnešní Belania po ňom pomenovali ulicu a zriadili mu Pamätnú izbu. Svojho zakladateľa si uctili 

aj belianski hasiči: od roku 2018 organizujú Nočnú hasičskú súťaž o putovný pohár Samuela 

Webera. V roku 2020 vyšiel prvýkrát slovenský preklad monografie o jeho milovanom meste v 

rozšírenom a reprezentatívnom vydaní: História mesta Spišská Belá – príspevok k historickému 

bádaniu na Spiši a v Uhorsku. Jeho osobný archívny fond je uložený v Spišskom archíve v Levoči. 
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