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 Abstract: This study deals with period of episcopacy of the first resi-
dent bishop of Greek Catholic bishopric of Presov, Gregor Tarkovic (1816 
✝ 1841). Gregor Tarkovic was markedly spiritually focused man, devo-
tionalist, of ascetic life. Although he has not got the energy to organize, 
he took care for creature comforts of new established bishopric. He has 
remarkably set to solutions of many economic-financial business allied 
to creation of new bishopric of Presov. After his installation in 1821 he 
succeeded in establishing of basic bishop institutions, which are inher-
ently connected to bishopric work. Step by step he has found bishop office 
and consistory, bishop archive and the library. Thanks to his help also 
the end dividing of foundations of bishopric public-eparchial funds was 
reached. 
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 Za definitívny dátum vzniku Pre✞ovského gréckokatolíckeho bis-
kupstva sa pova✟uje 22. september 1818, kedy bola Konzistoriálnou 
kongregáciou v Ríme slávnostne vyhlásená bula Relata semper. Tento 
proces sa v✞ak za✠al u✟ omnoho skôr a následne pre✞iel komplikova-
ným a zlo✟itým vývojom.  
 Samotný oficiálny proces vzniku Pre✞ovského biskupstva sa neza✠al 
na ✡cirkevnej pôde☛, ale na ✡pôde svetskej☛. Bolo to výsledkom vtedaj✞ej 
zau✟ívanej praxe v Uhorsku, ktorá súvisela s tzv. patronátnym právom 
uhorských krá☞ov.1  Práve na jeho základe cisár Franti✞ek I., krá☞ovským 

                                                 
1 V Uhorsku sa v 18. storo✌í dostala do popredia otázka patronátneho práva (t. j. práva 
uhorských krá✍ov zasahova✎ do ude✍ovania cirkevných prebiend, zria✏ovania diecéz 
a menovania ich biskupov at✏.), ktorého interpretácia odporovala kanonickému právu. 
Orgánom, ktorý bol kompetentný rozde✍ova✎ biskupstvá alebo zria✏ova✎ nové, 
a menova✎ pre ne biskupov, bola Svätá Stolica. V Uhorsku v✑ak na základe tohto dos✎ 



THEOLOGOS 2/2009 | �TÚDIE 

 165 

výnosom z 3. novembra 1815 rozhodol o rozdelení (divisio) rozsiahleho 
Muka✁evského biskupstva a vy✁lenení farností pre novovznikajúce bis-
kupstvo Pre✂ovské.2 Konkrétne rie✂enie, predov✂etkým vy✁lenenie pres-
ného po✁tu farností a nájdenie vhodného kandidáta na pre✂ovský bis-
kupský stolec, mala potom za úlohu Uhorská krá✄ovská miestodr☎ite✄ská 
rada.3 Tá aby vybrala vhodných kandidátov, vytvorila pre tento ú✁el 
✂peciálnu komisiu, ktorá sa zi✂la v januári 1816 v  Budíne. Na svojom 
zasadnutí 16. januára 1816 komisia navrhla, aby sa Pre✂ovské biskupstvo 
územne zhodovalo s Ko✂ickým vikariátom, ✁o spolu ✁inilo 188 farností. 
Na pre✂ovský biskupský stolec boli vybraní dvaja kandidáti - kapitulný 
vikár Muka✁evského biskupstva Gregor Tarkovi✁ a kanonik Muka✁ev-
skej kapituly a v tom ✁ase aj biskupský vikár Ko✂ického vikariátu Ján 
Ol✂avský.4 Cisár návrh rozdelenia, s presným vy✁lenením farností prijal, 
a z dvojice kandidátov nakoniec vybral Gregora Tarkovi✁a. Následný 
proces menovania a potvrdenia Gregora Tarkovi✁a za pre✂ovského bis-
kupa, svetskými, ✁i cirkevnými in✂titúciami v✂ak pre✂iel dos✆ zlo☎itým, 
a miestami aj nejasným vývojom.  
 Gregor Tarkovi✁ sa narodil v malej dedinke Paseka v Bere☎skej ☎u-
pe 20. novembra 1754.5 Jeho otec bol kantorom a starý otec farárom 
tejto farnosti. Nav✂tevoval jezuitské gymnázium v U☎horode, po ukon-
✁ení ktorého vstúpil do noviciátu Spolo✁nosti Je☎i✂ovej. Po zru✂ení rádu 
Jezuitov pokra✁oval v ✂túdiách filozofie vo Ve✄kom Varadíne a teológie 
v Barbareu vo Viedni. Za k✝aza ho vysvätil biskup Andrej Ba✁inský 1. 
januára 1779 v Muka✁eve, kde aj zostal pôsobi✆ ako profesor na boho-
sloveckej ✂kole do r. 1793. Od tohto roku pôsobil ako farár v Hajdudo-
rogu, v rokoch 1797 a☎ 1803 v U☎horode. V r. 1803 ✞ 1815 pôsobil vo 
Viedni ako cenzor slovanských kníh v Budíne. Roku 1804 bol vymeno-
vaný za kanonika Muka✁evskej kapituly. Od roku 1813 a☎ do roku 1815 

                                                                                                                     

nejasného patronátneho práva boli v roku 1776 zriadené tri nové diecézy, ktoré vznikli 
vy✟lenením z Ostrihomského arcibiskupstva (Spi✠ská, Banskobystrická a Ro✡☛avská). 
Bli✡✠ie pozri TOMKO, J.: Zriadenie Spi☞skej, Banskobystrickej a Ro✌✍avskej diecézy 
a krá✎ovské patronátne právo v Uhorsku. Spi✠ská Kapitula 1995. Podobným spôsobom 
bola v roku 1804 rozdelená Jágerská diecéza, na území ktorej vznikli Ko✠ická 
a Szatmárska diecéza.  
2  Dnes je Pre✠ovská eparchia archieparchiou metropolitnej cirkvi sui iuris.  Ako sufra-
gánne eparchie do nej patria dve ✏al✠ie, ktoré boli z nej vy✟lenené a to Ko✠ická 
a Bratislavská eparchia. Pozri: ✑ITBAJ F.: Pozícia na☞ej metropolitnej cirkvi sui iuris 
v normách sú✒asného kánonického práva. Pre✠ov,GTF PU, Theologos 1/2008, s.245-255. 
3 Consilium regium locum tenenciale Hungaricum. Miestodr✡ite✓ská rada vykonávala 
krá✓ovské nariadenia, navrhovala vhodné opatrenia a zárove☛ bola nadriadenou 
in✠tanciou komitátov a krá✓ovských miest; zabezpe✟ovala vlastne celú vnútornú správu 
krajiny, okrem financií a justície. 
4 DUCHNOVI✑, A.: Chronologi✒eskaja istoria slavnoj eparchii Prja☞evskoj ot jeja na✒ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✒a. Sankt Peterburg 1877, s. 36. 
5 Ako dátum narodenia biskupa Gregora Tarkovi✟a niektoré zdroje udávajú aj 19., resp. 
21. november 1754. 
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pôsobil v Pre✁ove ako vikár Ko✁ického vikariátu, v roku 1815 bol zvo-
lený za kapitulného vikára Muka✂evského biskupstva.6   
 Cisár Franti✁ek I. akceptoval výber Gregora Tarkovi✂a, ✂o svojím 
dekrétom z 6. februára 1816 oznámil Muka✂evskej kapitule. Následne 
v liste z 1. marca 1816 cisár oznámil do Ríma pápe✄ovi Piovi VII. svoje 
rozhodnutie o rozdelení Muka✂evského biskupstva, a s tým spojené 
zriadenie biskupstva v Pre✁ove. Zárove☎ ho po✄iadal o potvrdenie tohto 
rozhodnutia, a tie✄ o potvrdenie vybraných kandidátov na biskupov.7 
Cisár v✁ak ne✂akal na odpove✆ z Ríma a prostredníctvom Miestodr✄ite✝-
skej rady dekrétom z 22. marca 1816 vymenoval Gregora Tarkovi✂a za 
pre✁ovského biskupa.8  

Gregor Tarkovi✂ po tom ako sa dozvedel o svojom menovaní, v✁ak 
neprejavoval nejaké ve✝ké nad✁enie. A✄ do zvolenia za kapitulného vi-
kára toti✄ pôsobil v Pre✁ove ako biskupský vikár (od 30. 6. 1813 do 22. 
12. 1815), a preto dôkladne poznal stav a pomery vo vikariáte, najmä 
problémy spojené s rozpadávajúcou sa rezidenciou a katedrálnym 
chrámom. Cisár sa vo svojom rozhodnutí o zriadení biskupstva toti✄ 
vôbec nezmienil o finan✂nom zabezpe✂ení biskupstva, tak ako to 
v podobných prípadoch oby✂ajne bývalo. Navy✁e jeho menovanie pre-
behlo bez vedomia a potvrdenia Apo✁tolskou Stolicou, preto sa G. Tar-
kovi✂ napokon rozhodol túto nomináciu 11. mája 1816 odmietnu✞ (ako 
oficiálny dôvod uviedol chorobu a vysoký vek ✟ v tom ✂ase mal 62 ro-
kov).9 Uhorská krá✝ovská miestodr✄ite✝ská rada sa 29. októbra 1816 Gre-
gora Tarkovi✂a e✁te raz opýtala, ✂i na svojom rozhodnutí trvá, lebo ak 
áno, je potrebné navrhnú✞ nového kandidáta. G. Tarkovi✂ svoj názor 
nakoniec zmenil a menovanie prijal, ale s tou podmienkou, ✄e sa vyrie✁i 
finan✂né zabezpe✂enia biskupstva. Krá✝ovská kancelária sa touto zále✄i-
tos✞ou zaoberala a navrhla, aby sa biskupovi vy✂lenili financie na opra-
vu rezidencie, na jeho dôchodok, na nákup bohoslu✄obných potrieb, na 
zalo✄enie a financovanie charitatívnych a vzdelávacích fondov a tie✄ 
rozhodla, aby bol biskupstvu pridelený nehnute✝ný majetok, ktorý by 
zabezpe✂il pevný príjem pre biskupstvo, nezávislého od ✁tátnych sub-
vencií. Návrh tohto rie✁enia potom podstúpila panovníkovi, ktorý 11. 

                                                 
6 WELYKYJ, A.: Documenta Pontificorum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 
vol. II. Romae 1954, s. 333. 
7 Spolu s kandidátom na pre✠ovský biskupský stolec sa podobne rie✠ila aj otázka 
muka✡evského biskupa, za ktorého bol nakoniec vybraný Alexej Pócsy. Porov. PEKAR, 
A.: Narysy istorii Cerkvi Zakarpat☛a. Romae 1967, s. 89;  porov. KUBINYI, J.: The History 
of Prja☞iv Eparchy. Romae 1970, s. 85. 
8 KUBINYI, J.: The History of Prja☞iv Eparchy. Romae 1970, s. 85. Pri dátume cisárskeho 
menovania sa rozchádzajú údaje, niektorí autori uvádzajú aj dátum 13. marca 1816, iní 
dátum 20. marca 1816. 
9 DUCHNOVI✌, A.: Chronologi✍eskaja istoria slavnoj eparchii Prja☞evskoj ot jeja na✍ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✍a. Sankt Peterburg 1877, s. 38. 



THEOLOGOS 2/2009 | �TÚDIE 

 167 

júla 1817 pre novovytvorené Pre✁ovské biskupstvo vydal dona✂nú listi-
nu.10  

Cisár v dona✂nej listine schválil iba niektoré po✄iadavky, ktoré prija-
la Krá☎ovská kancelária, a pochopite☎ne s týmto rie✁ením biskup G. Tar-
kovi✂ nebol spokojný. Najakútnej✁ím problémom napríklad na✆alej 
ostávala rekon✁trukcia chátrajúcej rezidencie. Ke✆✄e doteraz z Ríma stále 
nepri✁lo potvrdenie o zriadení biskupstva, a ani potvrdenie menovania 
biskupa, Gregor Tarkovi✂ sa rozhodol v týchto zále✄itostiach kona✝ 
osobne, a preto odi✁iel do Viedne. Nemajúc sám ✄iadne finan✂né pro-
striedky (zabezpe✂enie, ktoré dostal v donácii od cisára, mu mohlo za-
✂a✝ plynú✝ a✄ po vykonaní biskupskej prísahy), v chudobe pre✄il vo 
Viedni tri roky, po✂as ktorých sa mu podarilo od cisára dosiahnu✝ spl-
nenie niektorých ✆al✁ích po✄iadaviek oh☎adne zabezpe✂enia biskupstva. 
Zd✞havým byrokratickým procesom sa v✁ak vä✂✁ina týchto po✄iadaviek 
zrealizovala a✄ po návrate biskupa do Pre✁ova v roku 1820.   

V Ríme sa celá zále✄itos✝ okolo vzniku Pre✁ovského biskupstva a 
menovania jeho biskupa skomplikovala. E✁te v roku 1775 toti✄ Mária 
Terézia schválila prenesenie Muka✂evského biskupstva do U✄horodu11, 
o ✂om Svätá Stolica nebola informovaná. Pápe✄ Pius VII. 24. júla 1817 
napokon potvrdil akt prenesenia sídla biskupstva do U✄horodu, 
a zárove✟ ustanovil, ✄e biskupstvo si ponechá pôvodne pomenovanie, 
teda biskupstvo Muka✂evské.12 Dodato✂né dlhodobé schva☎ovanie tohto 
postupu spôsobilo, ✄e sa otázka zriadenia Pre✁ovského biskupstva ne-
ustále odsúvala. Aby táto zále✄itos✝ bola urýchlená, Gregor Tarkovi✂ si 
od Muka✂evskej kapituly vy✄iadal v✁etky dokumenty, ktoré sa týkali 
rozdelenia. Medzitým, ako tieto Litterae testimoniales boli doru✂ené do 
Viedne, nuncius v liste zo 14. februára 1818 opätovne kontaktoval Vati-
kánskeho ✁tátneho kancelára. Pripomenul mu, ✄e cisár u✄ 1. marca 1816 
po✄iadal Svätú Stolicu o kanonické zriadenie Pre✁ovského biskupstva 
a potvrdenie biskupa G. Tarkovi✂a. Svoj súhlas zo vznikom Pre✁ovského 
biskupstva vyjadril aj novovymenovaný muka✂evský biskup Alexej Póc-

                                                 
10 Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Pre✠ove (AGBP), fond: Listiny, inventárne 
✡íslo (inv. ✡.) 1., ✡íslo krabice (✡. kr.) 1., signatúra (sign.) 8806.   
11 Starodávnym biskupským sídlom muka✡evských biskupov bol baziliánsky klá✠tor sv. 
Mikulá✠a (Nikolaja) na ☛erne✡ej hore pri Muka✡eve. V roku 1751 preniesol muka✡evský 
biskup Michal Manuel Ol✠avský svoju rezidenciu do mesta Muka✡evo, do domu, ktorý 
dal vystava☞ s finan✡nou podporou cisárovny Márie Terézie. V roku 1775 bolo sídlo 
prelo✌ené do U✌horodu (názov biskupstva v✠ak aj na✍alej ostal Muka✡evské 
biskupstvo), rezidencia bola v budove bývalého kolégia jezuitov. Úradne tu biskupský 
úrad a ✍al✠ie in✠titúcie za✡ali pôsobi☞ po posvätení katedrály 15. októbra 1780. Po smrti 
biskupa A. Ba✡inského niektorí znalci cirkevného práva vzniesli pochybnosti, ✡i 
prenesenie biskupského sídla bez vedomia Svätej stolice bolo kanonické a teda platné. 
Celá táto zále✌itos☞ preto bola prednesená k vyrie✠eniu Svätej stolici.   
12 WELYKYJ, A.: Documenta...c. d., Translatio Ecclesiae catthedralis Munkacsiensis ex oppido 
Muka✎evo in civitatem Unghvar, in Ucraina Carpatica tunc Austriae subiecta, s. 326. 
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sy, ktorý toto svoje rozhodnutie oznámil Konzistoriálnej kongregácii 28. 
apríla 1818. V Ríme v✁ak stále nemali dostatok informácii, a preto sa 
Konzistoriálna kongregácia 6. mája 1818 obrátila na viedenského nuncia 
so ✂iados✄ou, aby zodpovedal na niektoré dôle✂ité otázky.13 Potom, ☎o 
apo✁tolský nuncius vo Viedni dostal potrebné dokumenty od Muka☎ev-
skej kapituly a spolu zo zodpovedanými otázkami ich 25. mája 1818 
zaslal do Ríma.14 

A✂ potom sa mohol za☎a✄ kanonický proces zriadenia Pre✁ovského 
gréckokatolíckeho biskupstva. Gregor Tarkovi☎ vo Viedni 7. augusta 
1818 za prítomnosti dvoch svedkov zlo✂il do rúk apo✁tolského nuncia 
prísahu vernosti Katolíckej cirkvi a predniesol vyznanie viery. Konzisto-
riálna kongregácia na to 9. septembra 1818 vydala nariadenie na zriade-
nie Pre✁ovského biskupstva. D✆a 19. septembra 1818 tajomník Kongre-
gácie Rafael Monius prvýkrát verejne prezentoval obsah buly, ktorá po-
jednávala o zriadení Pre✁ovského biskupstva vy☎lenením z biskupstva 
Muka☎evského. Táto bula, nazvaná pod✝a úvodných slov Relata sem-
per15, bola potom slávnostne vyhlásená 22. septembra 1818 a potvrdená 
na zasadnutí Konzistoriálnej kongregácie pápe✂om Piom VII. 2. októbra 
1818.16  

Gregor Tarkovi☎ v✁ak aj po týchto udalostiach ostal vo Viedni. Stále 
toti✂ neboli dorie✁ené zále✂itosti týkajúce sa predov✁etkým hospodár-
skeho zabezpe☎enia novozniknutého Pre✁ovského biskupstva. Biskup 
G. Tarkovi☎ sa sna✂il u v✁etkých zodpovedných in✁titúcií (cisárska dvor-
ná kancelária, krá✝ovská miestodr✂ite✝ská rada, ☎i apo✁tolská nunciatúra) 
dosiahnu✄, aby sa tieto dôle✂ité otázky kone☎ne dorie✁ili. Po ☎iasto☎nom 
dorie✁ení hospodárskeho zabezpe☎enia, a po audiencii u apo✁tolského 
nuncia 10. septembra 1820, sa biskup G. Tarkovi☎ napokon rozhodol 
pre návrat do Pre✁ova. Z Viedne cestoval lo✞ou po Dunaji, pri☎om sa 
zastavil v Ostrihome u arcibiskupa, prímasa Alexandra Rudnaya, a ne-
skôr v Budíne. Cestou v Mi✁kolci v✁ak ✄a✂ko ochorel a v takomto zlom 
fyzickom stave d✆a 7. novembra 1820 aj dorazil do Pre✁ova, kde bol 
privítaný kanonikmi kapituly. V Pre✁ove na✁iel polorozpadnutú reziden-
ciu, ktorá bola v ove✝a hor✁om stave, ako ke✞ ju pred nieko✝kými rokmi 

                                                 
13 KUBINYI, J.: The History of Prja✟iv Eparchy. Romae 1970, s. 87 ✠ 88. 
14 Zhoduje sa s návrhom Miestodr✡ite☛skej rady z roku 1816, teda zah☞✌a ✡upy Abovskú, 
Bor✍odskú, Gemerskú ✎ari✍skú, Spi✍skú, Turniansku a 5 dekanátov ✡upy Zemplínskej 
(stropkovský, vranovský, humenský, hostovický, a laborecký).  Oproti pôvodnému 
návrhu, ktorý po✏ítal so 188 farnos✑ami v✍ak nastala zmena, ktorá reagovala na vznik 
nových farností. Teraz sa na území Pre✍ovského biskupstva nachádzalo 193 farností a 
1109 fílii so 148.987 veriacimi. Porzri: Archivium Secretum Vaticanum, Acta Sacrae 
Congregationis Consitorialis, anno 1818. Tento po✏et farností potom uvádza aj 
zria✒ovacia bula Relata Semper. 
15 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ✏. 454, sign. 442. 
16 AGBP,  Listiny, inv. ✏. 6, sign. 137. 
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opú✁✂al. V týchto ✄rozvalinách☎ s ve✆kou trpezlivos✂ou a askézou napo-
kon pre✝il celý svoj ✝ivot.17  
 Po zotavení sa z choroby a cesty biskup G. Tarkovi✞ za✞al uva✝ova✂ 
o svojej konsekrácii. Doteraz aj ke✟ bol potvrdený cisárom a pápe✝om, 
e✁te stále nebol vysvätený za Pre✁ovského biskupa, a preto ani nemohol 
oficiálne prevzia✂ vedenie eparchie. Pre svoje chatrné zdravie, a tie✝ 
nechcejúc robi✂ ve✆ké výdavky, ktoré by boli spojené s ve✆kou slávnos-
✂ou, rozhodol sa prija✂ biskupskú vysviacku v tichosti, v chráme otcov 
baziliánov v Krásnom Brode. Tá sa uskuto✞nila 17. júna 1821 za ú✞asti 
kanonikov kapituly a kléru. Svätite✆om bol muka✞evský biskup Alexej 
Pócsy.18 Po návrate do Pre✁ova bol iba za prítomnosti kapituly slávnost-
ne in✁talovaný19 a následne od prepo✁ta kapituly prevzal správu biskup-
stva. 
 Biskup G. Tarkovi✞ sa po svojej in✁talácii podujal vybudova✂ zá-
kladné biskupské in✁titúcie. Postupne zriadil biskupský úrad, ktorý po-
zostával zo sekretára (od roku 1822 do roku 1837 ním bol Bazil Popo-
vi✞, ktorý bol biskupovou ✄pravou rukou☎ a✝ do jeho menovania za 
Muka✞evského biskupa 2. 10. 1837), archivára, aktuára, kancelára 
a bibliotekára. ✠al✁ou in✁titúciou, ktorá bola akýmsi pomocným orgá-
nom biskupovi, bolo Konzistórium. To bolo ✁es✂✞lenné a jeho ✞lenmi 
boli k✡azi z farností Slovinky, Jakubany, Vy✁ná O✆✁ava, Zdoba, ☛abiny.20  
 Na za✞iatku svojej pastierskej práce, zvolal do Pre✁ova 18. novem-
bra 1821 prvú eparchiálnu synodu.21 Okrem kanonikov a úradníkov 
biskupského úradu sa na nej zú✞astnili aj po dvaja k✡azi z ka✝dého zo 
17- tich dekanátov a ✁tyria predstavitelia bazilánskej rehole (dvaja 
z klá✁tora v Krásnom Brode a takisto dvaja z klá✁tora na Bukovej Hôr-
ke).22 V roku 1822  uhorský prímas Alexander Rudnay zvolal v Bratisla-
ve celouhorskú synodu (prebiehala od 8. 9. do 15. 10.), na ktorej sa 
biskup G. Tarkovi✞ pre chorobu nemohol zú✞astni✂. Pre✁ovské biskup-

                                                 
17 Tam☞e, s. 52. 
18 AGBP, Be☞ná agenda, Spisy, inv. ✌. 338, sign. 404. 
19 PEKAR, A.: Historic backround of the Eparchy of Prjashev. Pittsburgh 1968, s. 8 
a LACKO, M.: Z na✍ej minulosti : Biskup Gregor Tarkovi✎. In : Mária 10, 1982, s. 15 
uvádzajú, ☞e in✏talácia kapitulou sa odohrala e✏te toho istého d✑a ako vysviacka. Je to 
v✏ak dos✒ nepravdepodobné, ke✓☞e vzdialenos✒ z Krásneho Brodu do Pre✏ova je vy✏e 
100 km, a vo vtedaj✏ej dobe s vtedaj✏ími dopravnými prostriedkami to bolo ✒a☞ko 
realizovate✔né. Podobného názoru je aj BABJAK, J.: P. Michal Lacko, SJ ✕ informátor 
a formátor gréckokatolíkov. Trnava 1997, s. 80.   
20 PEKAR, A.: Historic backround of the Eparchy of Prjashev. Pittsburgh 1968, s. 8; porov. 
Gréckokatolícky kalendár 1989, s. 91; tie☞ porov. PIRIGYI, I.: A görökatolikus 
magyaország törtenete. Budapest 1982. 
21 ✖TURÁK, Peter: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v ✗eskoslovensku v rokoch 1945 ✕ 1989. 
Pre✏ov 1999, s. 28.  
22 DUCHNOVI✘, A.: Chronologi✎eskaja istoria slavnoj eparchii Prja✍evskoj ot jeja na✎ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✎a. Sankt Peterburg 1877, s. 58 ✙ 59.  
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stvo v Bratislave zastupoval muka✁evský biskup Alexej Pócsy. Na syno-
de v Bratislave sa prejednávali aj otázky, ktoré sa týkali priamo grécko-
katolíkov. V Bratislave v✂ak uhorský biskupský zbor rokoval najmä 
o niektorých opatreniach, ktoré sa sna✄ili povznies☎ nábo✄enský ✄ivot, 
sprísni☎ disciplínu svetského kléru a reho✆níkov.23  
 Aj ke✝ uznesenia synody vláda nedovolila oficiálne vyhlási☎, biskup 
Gregor Tarkovi✁ sa ich predsa sna✄il aplikova☎ vo svojej eparchii. Vo 
svojich prvých obe✄níkoch nabádal svojich k✞azov, aby stále viedli ná-
bo✄enský ✄ivot, ✁i u✄ vo svojom úrade, tak aj v osobnom ✄ivote. Vedel, 
✄e od duchovnej úrovne a vzdelania kléru, je potom priamo závislý 
nábo✄enský ✄ivot veriacich, a tým aj celkové postavenie gréckokatolíc-
kej cirkvi. Vzdelanostná a duchovná úrove✞ veriacich v jeho eparchii 
v✂ak bola ve✆mi nízka. ✟kôl bolo toti✄ ve✆mi málo, preto✄e tie ✆udové 
✂koly, ktoré zria✝oval e✂te biskup A. Ba✁inský sa nachádzali predov✂et-
kým v Muka✁evskom biskupstve. V chrámoch sa tie✄ spravidla nekáza-
lo, a ak áno, tak len vo vä✁✂ie sviatky. Gréckokatolícky ✆ud sa okrem 
zdedenej viery, zvykov a tradícii zanovito pridr✄iaval aj mno✄stva po-
vier. Ma✝arský historik Fejerváry to vystihol takto : ✠Ruthenos sine super-
stitionibus, nec feliciter nosci, nec pie vivere, nec beste mori posse✡ (Rut-
heni sa nemô✄u bez povier ✂☎astne narodi☎, zbo✄ne ✄i☎ a bla✄ene um-
rie☎). Tieto povery a bosoráctva, ktoré boli v✂ade roz✂írené na úkor pra-
vého nábo✄enského ✄ivota a viery sa podujal biskup G. Tarkovi✁ od-
stráni☎. U✄ na za✁iatku svojej ✁innosti preto vyzýva duchovenstvo do 
vyhladzovacieho boja proti nim, ako smutného dedi✁stva a zla e✂te 
z ✁ias pohanstva.24 K tomuto cie✆u mu mali napomôc☎ aj nové ✆udové 
✂koly, do ktorých zakladania sa horlivo pustil. V ✝al✂om obe✄níku 
z roku 1827 preto ✄iada svojich k✞azov, aby mu oznámili, ✁i majú vo 
farnosti vhodnú budovu pre zalo✄enie ✂koly, tie✄ vhodnú osobu na po-
zíciu u✁ite✆a a mo✄nos☎ zaobstarania kníh.25 Od roku 1828 potom v✂ade 
zakladá ✆udové ✂koly, pod vedením jednotlivých farárov. Osoby u✁ite✆ov 
v✂ak boli menované príslu✂nými ✂kolskými in✂pektormi. 
 Mravnú nápravu ✆udu sa sna✄il rie✂i☎ najmä obrodou rodiny 
a man✄elského ✄ivota. V roku 1829 vydáva obe✄ník, v ktorom pí✂e : 
✠Pravý kres☛anský duch treba zavies☛ do rodiny, ktorá v nábo☞enskom 
☞ivote ka☞dého veriaceho má rozhodujúci význam pre celý ☞ivot. Mrav-
ná obroda postúpi len vtedy, ak k✌azi zvý✍ia svoju pozornos☛ osobám, 
vstupujúcim do man☞elského zväzku. K✌azi preto majú snúbencov ná-

                                                 
23 ✎PIRKO, J.: Cirkevné dejiny IV., s. 352. 
24 Archív centra spirituality Východ ✏ Západ M. Lacka (ACS V ✏ Z), bez sign. Obe✑ník 
biskupa Gregora Tarkovi✒a zo d✓a 2. 10. 1821. 
25 ACS V - Z, bez sign. Obe✑ník biskupa G. Tarkovi✒a zo d✓a 7. 3. 1827. 
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le✁íte pou✂i✄ a pripravi✄ na man✁elstvo, aby výchova detí bola lep☎ia 
a mravnej☎ia ako predtým ...✆.26 
 Dôle✝itý vplyv na povznesení kultúrneho, teda aj nábo✝enského 
a duchovného ✝ivota gréckokatolíkov, mali aj príslu✞níci západného 
obradu katolíckej cirkvi, rímskokatolíci. Tí boli na za✟iatku 19. storo✟ia, 
najmä ✟o sa týka vzdelanosti, na vy✞✞ej úrovni. Tento vplyv postupne 
postupoval od západu na východ, resp. z juhu na sever, t. j. z oblastí 
kde men✞inový gréckokatolícky ✝ivel ✝il v diaspóre medzi rímskokato-
líckym, a✝ do oblasti severovýchodného Slovenska, kde bol vo vä✟✞ine, 
a tvoril tu viac - menej kompaktné osídlenie. Kultúrne a duchovné vy-
rovnávanie medzi obidvoma ✝ivlami nastalo ve✠mi rýchlo hlavne 
v mestách a v dedinách v ich blízkosti, kde ich spolo✟né spolu✝itie pre-
trvávalo u✝ dlh✞í ✟as a postupne sa ✞írilo aj do od✠ahlej✞ích oblastí Pre-
✞ovského biskupstva.  
 Vzájomné spolu✝itie v✞ak okrem povznesenia gréckokatolíckych 
veriacich prinieslo so sebou aj vznik mno✝stva medziobradových prob-
lémov. U✝ v roku 1802 Apo✞tolská stolica v Ríme navrhla, aby sa rím-
skokatolícki a gréckokatolícki biskupi v Uhorsku vzájomne dohodli 
a nezasahovali si do spravovania eparchie.27 Neskôr na to reagovala aj 
svetská vrchnos✡ a 4. októbra 1814 krá✠ovská kancelária vydala dekrét, 
tzv. Resolutio Regia Circolaris,28 ktorý pojednával práve o vz✡ahoch me-
dzi gréckokatolíckou a rímskokatolíckou cirkvou. Tento dekrét mal da✡ 
medziobradovým vz✡ahom civilnoprávny základ. Resolutio je vlastne 
súhrn nariadení, ktorým sa potvrdzujú z h✠adiska civilného a kanonic-
kého práva niektoré zásady spolu✝itia medzi dvoma obradmi v Uhor-
sku. Rie✞ilo napr. otázky ☛kompetencie✆ k☞azov obidvoch obradov pri 
slávení niektorých sviatostí, spolo✟né u✝ívanie budov a kultových 
predmetov at✌. Tieto zásady boli potom zachované aj po rozdelení Mu-
ka✟evského biskupstva.29  
 Resolutio z roku 1814 v✞ak nevyrie✞ilo úplne v✞etky problémy týka-
júce sa vz✡ahov medzi obradmi. Osobitne problematická a delikátna 
bola otázka prestupu z jedného obradu na druhý (povä✟✞ine sa jednalo 
o prestup z gréckokatolíckeho na rímskokatolícky). V tých oblastiach, 
kde boli rímskokatolíci vo vä✟✞ine, si latinskí k☞azi ✟asto ☛privlast☞ovali✆ 
gréckokatolíckych veriacich a ☛pre✡ahovali✆ ich tak na latinský obrad. 
Tento postup samozrejme vyvolal napätie medzi predstavite✠mi oboch 

                                                 
26 ACS V - Z, bez sign. Obe✍ník biskupa Tarkovi✎a zo d✏a 29. 7. 1829. 
27 ACS V- Z, bez sign. Kópia dekrétu pápe✍a Pia VII. z 13. júna 1802. 
28 Extractus beginarum resolutionum Normalium in objectis Publico - Ecclesiasticis 
editarum ad annum 1825 inclusive productus, Joannis Jelinek Typogr. Tyrnaviae 1826, s. 
66 ✑ 70. 
29 VASI✒, C.: Porovnanie cirkevnoprávnych prame✏ov byzantsko ✓ slovanskej katolíckej 
cirkvi v Muka✎evskej a Pre✔ovskej eparchii s Kódexom kánonov východných cirkví. Rím 
1994, s. 171 ✑ 176. 
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obradov, ako o tom vo svojej správe biskupovi pí✁e aj jeho sekretár 
Bazil Popovi✂ z 15. marca 1825.30 Napätie medzi veriacimi oboch obra-
dov sa stup✄ovalo, rituálna harmónia sa strácala, príslu✁níci oboch ob-
radov sa ✂asto navzájom nazývali hanlivými výrazmi. Z tohto dôvodu sa 
napríklad ko✁ický rímskokatolícky biskup ☎tefan ✆ech v roku 1827 s✝a-
✞uje u pre✁ovského biskupa na gréckokatolíckych veriacich a k✄azov 
z okolia Stropkova, ktorí rímskokatolíkov potupne nazývali pápe✞enca-
mi.31 Na túto s✝a✞nos✝ reagoval biskup G. Tarkovi✂ tým, ✞e vydal intimát, 
v ktorom zakázal svojim veriacim robi✝ si posme✁ky z rímskokatolíckej 
viery a jej obradov.32 Vzrastajúce medziobradové problémy preto ukáza-
li nutnos✝ uzavrie✝ nové vzájomné dohody medzi latinskými a gréckoka-
tolíckymi hierarchmi, t. j. medzi pre✁ovským biskupom a jágerským ar-
cibiskupom. Dohoda vytý✂ila presné normy pre duchovenstvo obidvoch 
obradov, ako majú postupova✝ pri zmenách obradu. Rokovania prebie-
hali po✂as roku 1828, 10. novembra o ich výsledku informoval vo svo-
jom obe✞níku jágerský arcibiskup, 31. decembra potom biskup pre✁ov-
ský.33 Ob✁írnu správu o konkrétnych ustanoveniach tejto dohody Gre-
gor Tarkovi✂ poslal ko✁ickému biskupovi ☎tefanovi ✆echovi v liste z d✄a 
9. mája 1829. V ✄om najprv ozrejmil skuto✂nos✝, ✞e u✞ od roku 1814 si 
latinskí k✄azi ✟privlast✄ovali✠ veriacich z jeho diecézy, ktorých sa sna✞ia 
privies✝ k rímskokatolíckemu obradu. Preto, aby sa opä✝ obnovila rituál-
na harmónia, sa s jágerským arcibiskupom dohodli konkrétne zásady 
a ustanovenia pri zmenách obradu. Biskupi sa dohodli, ✞e do 31. de-
cembra 1828 si ka✞dá diecéza vymedzí svojich veriacich, ktorí do tohto 
dátumu mohli beztrestne meni✝ obrad, po tomto dátume sa zachová 
status quo. Ak sa u✞ proti niektorým veriacim zahájilo vy✁etrovanie, 
ktorí prestúpili pred týmto dátumom, má sa od neho upusti✝. Prechod 
z jedného obradu na druhý a✞ do toho ✂asu nech sa pova✞uje za vec 
toho, kto to s ✂istým a pokojným svedomím urobil. Na základe tohto 
princípu sa biskup Gregor Tarkovi✂ týchto veriacich zrieka pre latinský 
obrad. Aby v budúcnosti nedochádzalo k zmene obradu bez vá✞nej✁ích 
prí✂in, zmenu obradu po tomto dátume mô✞e povoli✝ len patri✂ný ordi-
nariát a k✄azi ju majú povinnos✝ ohlási✝ v chráme svojim veriacim. Aby 
sa zabránilo nezákonným materiálnym dôvodom, resp. získavanie si 
veriacich zo zi✁tných dôvodov, potom ✂o konkrétny veriaci dostane 
povolenie na zmenu obradu, jeho nový farár je povinný v✁etky eventu-
álne ✁tolárne poplatky, ktoré bude od neho dostáva✝, zasiela✝ kompe-

                                                 
30 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 341, sign. 300; o obradových sporoch medzi 
gréckokatolíkmi a rímskokatolíkmi pozri AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 345, sign. 768. 
31 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 343, sign. 342. 
32 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 345, sign. 303. 
33 VASI☞, C.: Porovnanie cirkevnoprávnych prame✌ov byzantsko ✍ slovanskej katolíckej 
cirkvi v Muka✎evskej a Pre✏ovskej eparchii s Kódexom kánonov východných cirkví. Rím 
1994, s. 183. 
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tentnému farárovi toho obradu, do ktorého doty✁ný veriaci predtým 
patril. K dohode patrili aj potrebné predpisy pre mie✂ané man✄elstvá, 
krsty a sobá✂e. Na základe týchto presných predpisov nastala ur✁itá ná-
prava, i ke☎ ani teraz nenastal úplný medziobradový pokoj. 34 
 Po✁as zastavania svojho úradu bol biskup Gregor Tarkovi✁ v roku 
1831 vtiahnutý do potla✁enia ro✆níckeho povstania. Predchádzajúci rok 
1830 bol ve✆mi neúrodný a vo viacerých oblastiach Slovenska, najmä 
v✂ak na jeho východe ✝ na území Pre✂ovského biskupstva - nastal hla-
domor. Poddanské obyvate✆stvo sa pomaly za✁alo búri✞. V tom ✁ase sa 
z Ruska do po✆skej Hali✁e preniesla cholerová epidémia. Aj napriek 
opatreniam vlády sa roz✂írila aj na východné Slovensko a neskôr aj ☎alej 
po krajine. V dôsledku nedostato✁nej hygieny najviac umieral poddaný 
✆ud. Vláda preto za✁ala robi✞ rôzne protiepidemické opatrenia ✝ 
dezinfikovali sa studne, ro✆níci mali u✄íva✞ lieky, kopali sa hromadné 
hroby, aby sa nákaza ☎alej ne✂írila.35 Ke☎✄e obe✞ami cholery boli najmä 
iba poddaní, tí si to vysvetlili tak, ✄e ich chce vrchnos✞ otrávi✞. Na tieto 
popla✂né správy reagoval aj kardinál a ostrihomský arcibiskup 
Alexander Rudnay, ktorý biskupovi G. Tarkovi✁ovi napísal list, v ktorom 
ho po✄iadal, aby k✟azi jeho diecézy pou✁ili ✆ud, ✄e chýry o otrávení 
studní sa nezakladajú na pravde.36 Vznik povstania (nazýva sa aj 
cholerové) sa v✂ak u✄ nepodarilo zastavi✞. Za✁alo sa koncom júla 1831 
v Zemplíne v okolí Trebi✂ova a Vranova nad Top✆ou. Odtia✆ sa ☎alej 
✂írilo na Spi✂ a postupne zasiahlo v✂etky východoslovenské ✄upy. Na 
povstaní mali ú✁as✞ aj mnohí gréckokatolícki veriaci, preto na jeho 
potla✁enie vyzval cisár aj biskupa Tarkovi✁a ✝ najvä✁✂iu autoritu 
gréckokatolíkov.37 Biskup nav✂tívil vzbúrencov v mnohých farnostiach a 
presvied✁al ich o ukon✁ení povstania. Proti vojenským jednotkám, ktoré 
povolal cisár, povstanie i tak nemalo ✂ancu na úspech, a navy✂e 
gréckokatolíci tým, ✄e biskup bol na strane cisára, boli takto vlastne 
odzbrojení, preto✄e postavi✞ sa proti svojmu biskupovi bolo nie✁o 
nepredstavite✆né.38 Ro✆nícke povstanie nakoniec bolo krvavo potla✁ené, 
mimoriadne súdy odsúdili vy✂e 4.000 poddaných, na ✂ibeniciach 
skon✁ilo 119 vzbúrencov a ☎al✂ím popravám zabránila iba amnestia 
panovníka.39 
                                                 
34 ACS V - Z, bez sign. List biskupa Tarkovi✠a ko✡ickému biskupovi ☛. ☞echovi zo d✌a 9. 
5. 1829, ko✡ickým biskupským úradom prijatý 20. 5. 1829. 
35 KOVÁ✍, D.: Dejiny Slovenska. Praha 1998, s. 97. 
36 AGBP, Be✎ná agenda, Spisy, inv. ✏. 347, sign. 1039.  
37 DUCHNOVI✍, A.: Chronologi✠eskaja istoria slavnoj eparchii Prja✡evskoj ot jeja na✠ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✠a. Sankt Peterburg 1877, s. 58, takto opisuje 
vz✑ah Tarkovi✏a k cisárovi : ✒Bol verným ctite✓om cisárskeho dvora, dokonca prichádzal 
do ú✔asu u✔ iba pri pomyslení o prosbu o ✠omko✓vek k jeho veli✠enstvu, aby svojou 
prosbou neurazil jeho cisársku jasnos✕.✖  
38 KUBINYI, J.: The History of Prja✗iv Eparchy. Romae 1970, s. 100. 
39 Otázke povstania sa ob✗írne venoval RAPANT, D.: Sedliacke povstanie na východnom 
Slovensku roku 1831, I. ✘ Dejiny, II. ✘ Dokumenty. Bratislava 1953.  
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 Biskup Tarkovi✁ bol duchovne zameraným ✁lovekom, ve✂mi zbo✄-
ným, asketického ✄ivota, ktorému robili problémy materiálne zále✄itosti 
správa biskupského úradu, no aj ke☎ nebol obdarený organiza✁nou 
energiou, predsa sa postaral o hmotné zabezpe✁enie novozalo✄eného 
biskupstva, a✄ na opravu svojej rezidencie. (Ke☎ Alexander Duchnovi✁ 
opisuje jeho vz✆ah k peniazom, hovorí: ✝Biskup Tarkovi✞ miloval a ne-
návidel peniaze zárove✟. ✠il ve✡mi skromne, preto ich nerád utrácal na 
svoje súkromné ú✞ely, ve✡mi rád v☛ak nimi obdarovával mno☞stvo prí-
chodzích prosebníkov. Pre túto jeho nezi☛tnú ☛tedros✌ sa podobal na sv. 
Mikulá☛a, obzvlá☛✌ vtedy, ke✍ celebroval v biskupskom rúchu✎.) V tejto 
práci celkového sformovania biskupstva Gregorovi Tarkovi✁ovi výdatne 
pomáhal mladý k✏az, biskupský sekretár Bazil Popovi✁, ktorý bol 
v rokoch 1822 ✑ 1837 starnúcemu biskupovi u✄ito✁ným pomocníkom.  
 Vo svojich obe✄níkoch upozor✏oval klérus na svedomité 
vykonávanie svojich povinností a na vedenie farských kníh, najmä 
matrík. Prikazuje dekanom ka✄doro✁ne zrevidova✆ tieto knihy. Na 
rie✒enie sporov medzi k✏azmi vydáva stanovy biskupstva a schému 
rozdelenia dôchodkov medzi k✏azmi a kantormi. ✓alej prikázal 
k✏azom, aby viedli hospodárske súpisy, pod✂a ktorých sa potom dal 
zisti✆ skuto✁ný stav farských budov, kostolov, hnute✂ných 
a nehnute✂ných vecí. Predpísal tie✄ zavies✆ vedenie pokladni✁ných 
dokladov, kde sa mali presne zaznamenáva✆ príjmy a výdaje.40    
 Svojou starostlivos✆ou o duchovenstvo sa v roku 1823 pri✁inil o to, 
✄e do✒lo ku kone✁nému dorie✒eniu základín verejno ✑ eparchiálnych 
fondov biskupstva. Tie síce u✄ boli nariadením Miestodr✄ite✂skej rady 
zriadené v roku 1820, toto rie✒enie v✒ak bolo len provizórne 
a nedosta✁ujúce. Miestodr✄ite✂ská rada preto svojím výnosom z 14. janu-
ára 1823 prikázala uskuto✁ni✆ nasledovné :   

1) seminárny fond (fond pre výchovu seminaristov) zabezpe✁i✆ fi-
nan✁nými prostriedkami, ktoré sa vy✁lenia zo seminárneho fon-
du Muka✁evskej kapituly (jednalo sa pribli✄ne o ¼ celkovej su-
my); z ✁asti dôchodku, ktorý vynesie u✄horodský vinohrad; 
z percentuálneho podielu kapitálu Muka✁evskej kapituly a sumy 
pridelenej z religiózneho fondu  

2) vy✁leni✆ finan✁né prostriedky pre v✒eobecný fond (fond na pod-
poru starých a chorých k✏azov) 

3) pre fond k✏azských vdov a sirôt Pre✒ovského biskupstva 
vy✁leni✆ z muka✁evského fondu sumu 15.387 zlatých florénov, a 
53 grajciarov 

4) zriadi✆ fond na podporu duchovenstva41 

                                                 
40 Obe✔níky z 2. 10. 1821, 7. 3. 1827 a 29. 7. 1829. In : ACS V ✕ Z, bez sign.  
41 DUCHNOVI✖, A.: Chronologi✗eskaja istoria slavnoj eparchii Prja✘evskoj ot jeja na✗ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✗a. Sankt Peterburg 1877, s. 61 -  62. 
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 Seminárny fond slú✁il na zabezpe✂enie ✄túdia bohoslovcov Pre✄ov-
ského biskupstva v  teologických seminároch iných diecéz, ke☎✁e 
v Pre✄ove seminár nejestvoval. V súlade s rozhodnutím Trentského kon-
cilu sa mal ka✁dý biskup postara✆ o výchovu svojho k✝azského dorastu, 
a ak je to mo✁né, zriadi✆ na území svojho biskupstva teologický semi-
nár, ako to bolo poznamenané v bule Relata semper. Nariadením Kon-
gregácie de Propaganda Fide z 16. novembra 1818 to v✄ak bolo zmene-
né, a rozhodnutie z Trentského koncilu sa stalo záväzným iba pre bis-
kupov latinského obradu. V biskupstvách východného rítu vä✂✄inou 
teologické semináre neexistovali. K✝azmi sa zvy✂ajne stávali synovia 
✁enatých k✝azov. Základné teologické a liturgické vzdelanie preto získa-
li doma. Kandidáti teologických ✄túdii potom ✄tudovali teológiu 
a praktizovali nábo✁enský ✁ivot v klá✄toroch, kde boli aj vä✂✄inou rezi-
dencie biskupov, prípadne boli posielaní do latinských seminárov, kde 
aj získali k✝azské svätenie. Preto Kongregácia de Propaganda Fide ne-
nútila biskupov východného obradu zria☎ova✆ teologické semináre.42 Aj 
z tohto dôvodu bol seminár pre Pre✄ovské biskupstvo zriadený bisku-
pom Jánom Vályim a✁ v roku 1880. 
 Biskup G. Tarkovi✂ sa taktie✁ zaslú✁il o vznik dvoch nových in✄titú-
cií biskupstva, archívu a kni✁nice. V októbri 1820 poveril kanonika kapi-
tuly Vasilija Chudobu, aby z archívu Muka✂evského biskupstva v zmysle 
predchádzajúceho nariadenia Miestodr✁ite✞skej rady vydelil a priniesol 
do Pre✄ova v✄etok archívny materiál, ktorý sa týkal Pre✄ovského biskup-
stva.43  
 My✄lienkou na zalo✁enie biskupskej kni✁nice sa Gregor Tarkovi✂ 
zaoberal e✄te po✂as svojho pobytu vo Viedni. Sám knihy miloval, u✁ 
po✂as svojho pôsobenia v Budíne ho bolo stále vída✆ s knihou. Aj ako 
biskup ✁il rad✄ej utiahnuto a venoval sa svojím knihám. Vybudovanie 
kni✁nice pova✁oval za vytvorenie duchovného ohniska, ktoré by slú✁ilo 
na vzdelávanie a výchovu k✝azského a u✂ite✞ského dorastu. Vo svojich 
prosbách o hmotné zabezpe✂enie biskupstva preto nikdy nezabudol 
pripomenú✆, aby bol vydelený istý finan✂ný obnos na zalo✁enie 
a zabezpe✂enie kni✁nice. Jej zalo✁eniu v✄ak nakoniec nepomohla vrch-
nos✆, ale súkromná osoba ✟ Ján Ková✂ z Jágru. Ján Ková✂ bol bývalým 
vychovávate✞om uhorských ✄✞achtických rodín a na penziu sa uchýlil do 
Viedne. Tu sa aj zoznámil s biskupom G. Tarkovi✂om, s ktorým 
sa spriatelil. Ján Ková✂ bol skuto✂ným dobrodincom biskupskej kni✁ni-
ce, ktorý ju nielen✁e pomohol zalo✁i✆, ale na jej zve✞adenie aj vytvoril 
finan✂nú základinu. U✁ 15. januára 1819 biskupstvu venoval svoju súk-
romnú kni✁nicu, ktorá obsahovala vy✄e 1.000 zväzkov. Na jej spravova-

                                                 
42 KUBINYI, J.: The History of Prja✠iv Eparchy. Romae 1970, s. 95 ✡ 96. 
43 DUCHNOVI☛, A.: Chronologi☞eskaja istoria slavnoj eparchii Prja✠evskoj ot jeja na☞ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi☞a. Sankt Peterburg 1877, s. 59. 
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nie potom a✁ do roku 1826 ka✁doro✂ne jednorázovo vy✂le✄oval istú 
sumu (spolu sa jednalo pribli✁ne o 18.400 zlatých). V spomínanom roku 
sa napokon rozhodol pre kni✁nicu vytvori☎ stálu základinu, ✂o 25. au-
gusta 1826 aj potvrdil zakladacou listinou.44 Za túto svoju ✂innos☎ ho 
cisár Franti✆ek I. v roku 1827 vyznamenal zlatou medailou. Na prosbu 
Jána Ková✂a panovník 12. februára 1830 zriadenie biskupskej kni✁nice 
v Pre✆ove aj oficiálne potvrdil a vydal jej zakladajúcu listinu.45 
 Okrem tohto dobrodinca mala pre✆ovská biskupská kni✁nica aj ✝al-
✆ích mecená✆ov. Jedným z nich bol aj muka✂evský biskup Alexej Pócsy, 
ktorý v roku 1826 biskupskej kni✁nici venoval ✂as☎ svojich kníh.46 ✞al-
✆ím dobrodincom bol Matej Benyi, kanonik Ko✆ickej kapituly a profesor 
kanonického práva na biskupskom kolégiu v Ko✆iciach. Po svojej smrti 
v roku 1828 odkázal v✆etky svoje knihy pre✆ovskej kni✁nici, ktoré boli 
z Ko✆íc do Pre✆ova napokon privezené v nasledujúcom roku.47 Ve✟kým 
dobrodincom bol aj muka✂evský kanonik Ján Ol✆avský (bývalý pre✆ov-
ský vikár), ktorý predtým ako v roku 1829 zomrel, polovicu svojej kni✁-
nice daroval pre✆ovskej kni✁nici.48 Významným darom pre kni✁nicu 
prispel v roku 1894 aj profesor na miestnom kolégiu Frigyes Harslinský, 
ktorý jej daroval svoj herbár so 4493 druhmi rastlín.49 Biskup Tarkovi✂ 
sa napokon postaral o to, aby bolo v stanovách Muka✂evskej kapituly 
ur✂ené, ✁e po smrti ka✁dého ✂lena kapituly má jeho kni✁nica pripadnú☎ 
biskupskej kni✁nici.50 
 Najvä✂✆ím problémom biskupa bola jeho rezidencia. U✁ bolo spo-
menuté, ✁e bývala budova klá✆tora minoritov bola v dezolátnom stave. 
Okná a dvere boli povyt✠hané, ✆ind✟ová strecha zhnitá, tak✁e do budovy 
prenikala voda. Biskup G. Tarkovi✂ sa u✁ vo Viedni pokúsil zabezpe✂i☎ 
financie na opravu rezidencie. Tie, ktoré dvorná kancelária vy✂lenila 
v roku 1817 v✆ak sta✂ili len na opravu zopár izieb v dvornom krídle 
budovy, ktoré v minulosti e✆te obýval pre✆ovský vikár. Tie sa stali bydli-
skom a pracoviskom nielen biskupa a slu✁obníctva, ale slú✁ili aj ako 

                                                 
44 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 342, sign. 1005. 
45 AGBP, Listiny, inv. ☛. 8, sign. 2030/158, ☛. kr. 1. 
46 AGBP, Be✡ná agenda, inv. ☛. 342, sign. 869. 
47 Testament prof. teológie Mateja Benyu pozri AGBP, Be✡ná agenda, inv. ☛. 344, sign. 
1226; zoznam kníh, ktoré daroval diecéznej kni✡nici pozri AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, 
inv. ☛. 345, sign. 1588. 
48 Zoznam kníh kanonika - lektora Muka☛evskej kapituly Jána Ol☞avského, ktoré poru☛il 
Pre☞ovskej diecéznej kni✡nici. In : AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. 345, sign. 976; tie✡ 
DUCHNOVI✌, A.: Chronologi✍eskaja istoria slavnoj eparchii Prja✎evskoj ot jeja na✍ala do 
pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✍a. Sankt Peterburg 1877, s. 73. 
49 AGBP, Be✡ná agenda, inv. ☛. 342, sign 202. 
50 V smutne známych udalostiach v 50 ✏ tých rokoch 20. storo☛ia (likvidácia 
gréckokatolíckej cirkvi) bola biskupská kni✡nica prenesená do Mestskej kni✡nice 
v Pre☞ove. Pre☞ovskému biskupstvu bola vrátená a✡ 1. 2. 1995, v sú☛asnosti obsahuje 
10.222 zväzkov (plus prílohy). 
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pracoviská pre úradníkov biskupskej kancelárie (pozostávala z piatich 
✁lenov), sekretára, prebiehali tu zasadnutia konzistória, ✁as✂ tie✄ slú✄ila 
ako jedále☎ a kni✄nica. Niektorí ✆al✝í úradníci biskupského úradu bývali 
v pivni✁ných priestoroch (pisári, kuri✁, at✆.), pri✁om aj dokumenty bis-
kupského archívu a sklad mali svoje miesto na chodbe.51 Biskup sa pre-
to 8. júla 1824 opä✂ obrátil na cisára Franti✝ka I. s prosbou o zostavenie 
nového plánu na re✝taurovanie budov rezidencie.52 Zostavi✂ nové plány 
bolo nakoniec ulo✄ené ✝tátnemu architektovi Jánovi Wiletzovi, ktorý ich 
v roku 1826 aj vypracoval a zostavil k nim aj finan✁ný rozpo✁et.53 Nový 
rozpo✁et v✝ak výrazne prevy✝oval starý rozpo✁et z roku 1817, Miestodr-
✄ite✞skou radou bolo preto navrhnuté, aby navý✝enie doplatil biskup G. 
Tarkovi✁ zo svojich príjmov. Ten sa proti tomu odvolal, dôvodiac ✄e zo 
svojho malého dôchodku nemô✄e prispie✂ na opravu. Miestodr✄ite✞ská 
rada preto nariadila prispôsobi✂ plány pôvodnej sume. Zatia✞, ✁o sa plá-
ny vyhotovovali, zamietali a znova potvrdzovali, v roku 1830 sa zrútila 
strecha a chodba ju✄nej ✁asti budovy.54 Budova rezidencie, odkrytá da✄-
✆u a nepohode chátrala, a nakoniec hrozila spadnutím. Z bezpe✁nost-
ných dôvodov, ako aj z toho, ✄e celý komplex v centre mesta pôsobil 
nadmieru neesteticky, Miestodr✄ite✞ská rada na návrh pre✝ovského mest-
ského zastupite✞stva prikázala uli✁né krídla budovy rozobra✂, s výnim-
kou nádvornej ✁asti, kde ✄il biskup so svojimi úradníkmi. Prevedenie 
tohto nariadenia sa potom uskuto✁nilo v roku 1838.55 
 Podobná bola situácia aj s adaptáciou katedrály na východný obrad. 
Biskupstvu síce boli na tento ú✁el pridelené isté financie, z nich sa v✝ak 
v roku 1835 podarilo zre✝taurova✂ iba dve bo✁né kaplnky.56 Aj napriek 
ve✞kému úsiliu, jeho ve✞ká tú✄ba opravi✂ biskupskú rezidenciu  a 
prispôsobi✂ katedrálu na východný obrad zostala nenaplnená. Biskup 
Gregor Tarkovi✁ takto musel ✄i✂ v tomto prostredí vy✝e 20 rokov (a✄ do 
svojej smrti 16. 1. 1841), a ✄e to mohol vydr✄a✂, mo✄no pripísa✂ iba jeho 
silnému duchovnému charakteru, ktorý neba✄il za pozemskými vecami, 
pohodlím, ✁i spolo✁enským ✄ivotom. Táto jeho tú✄ba bola nakoniec 
splnená a✄ jeho nasledovníkom na biskupskom stolci, Jozefom 
Gagancom, ktorý sa postaral o rekon✝trukciu rezidencie a aj o adaptáciu 
katedrálneho chrámu. 

                                                 
51 LACKO, M.: Z na✟ej minulosti : Biskup Gregor Tarkovi✠. In : Mária 10, 1982,  s. 15. 
52 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 340, sign. 824. 
53 AGBP, Be✡ná agenda, Spisy, inv. ☛. 342, sign. 1153. 
54 DUCHNOVI☞, A.: Chronologi✠eskaja istoria slavnoj eparchii Prja✟evskoj ot jeja na✠ala 
do pervaho episkopa Grigorija Tarkovi✠a. Sankt Peterburg 1877, s. 66.  
55 ✌TURÁK, P.: Katedrálny chrám svätého Jána Krstite✍a a biskupská rezidencia 
v Pre✎ove. In: História katedrálneho chrámu svätého Jána Krstite✏a a biskupskej 
rezidencie v Pre✟ove. Pre✎ov: Petra 2007, s. 28. 
56 SCHEMATISMUS Venerabili Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Fragopolitanae 
1931, s. 16 ✑ 17. 
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