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Autorka koncom roka 2008 

vydala výsledky svojich skúmaní 
v reprezentatívnej monografii. Mo-
nografia sp✄☎a aj najnáro✆nej✝ie 
odborné, obsahové  a technické 
kritériá. Cirkevné umenie gréc-
kokatolíkov je vo v✝eobecnosti 
skúmané skôr fragmentálne a len 
príle✞itostne. Autorka v monogra-
fii sa usiluje o systematickú prácu 
vo ve✟mi ✝irokom zábere na 
území historickej Muka✆evskej 
eparchie. Vo svojej výskumnej 
práci sa sna✞ila zachované ume-
lecké artefakty ✆ím precíznej✝ie i-
dentifikova✠ z h✟adiska umelecko-
historicko-nábo✞enského, aj na 
základe zachovaných a prístup-
ných archívnych dokumentov. 

Na základe presne ur✆enej 
metodológie monografia je zosta-
vená v prísnom logickom poriad-
ku. K pochopeniu celej línie mo-

nografie sú nápomocné úvodné 
slová autorky o geografickom vy-
medzení historickej Muka✆evskej 
eparchie, chronologické súvislos-
ti, problematika terminológie ✡ka-
rpatskej ✝koly☛, cirkevných a li-
turgických pojmov ako aj zeme-
pisných názvov. Obrovský záber 
skúmania umeleckých a nábo-
✞enských artefaktov len umoc☎u-
je spolupráca s po✆tom múzeí 
a náv✝tiev archívov. 

Monografia predstavuje po-
kra✆ujúcu a vzostupnú tendenciu 
rastu autorky vo svojej ✝pecializá-
cii po monografiách: Umenie his-
torickej Muka✆evskej eparchie, 
1999, Medzi Východom a Zápa-
dom, Ikony v Karpatskej oblasti 
v 15.-18. storo✆í, 1991, Budape✝✠, 
Umenie gréckokatolíckej cirkvi, 
2005. 
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Monografia je zaujímavá aj 
pre gréckokatolíkov Pre✁ovskej 
metropolie, ktorá bola sú✂as✄ou 
historickej muka✂evskej eparchie 
zah☎✆ajúcou 13 ✝úp z územia his-
torického Uhorska. Autorka zara-
dila ikony pochádzajúce z cerkví 
na tomto území do celku ✞karpat-
skej ✁koly✟ alebo regiónu. Kar-
patský región je ✁pecifický nielen 
v ikonografickom umení, ale aj 
v cirkevnom liturgickom speve,
duchovnosti, vo vz✄ahu k ikoná-
m, ktoré v skúmanom období 
(15. ✠ 19. stor.) sa v jeho umení 
prejavilo aj na na✁om území ako 
sú✂asti celku. Niektoré ikony (41) 
sú na svojich miestach v dreve-
ných alebo murovaných chrá-
moch a niektoré sú u✝ sú✂as✄ou 
muzeálnych expozícií (75) ako 
svedkovia vzácneho umeleckého 
odkazu dedi✂stva na✁ich otcov. 

K historickým obdobiam, k 
stavebným zmenám chrámov, ov-
plyv✆ovaním východného byzan-
tského ikonografického dedi✂stva 
západnými umeleckými smermi, 
umeleckú orientáciu je-dnotlivých 
umelcov, autorka v monografii 
dokumentuje aj bohatým fotogra-
fickým obrazovým materiálom 
(243 ✂iernobielych a 172 fareb-

ných fotografií). Vysokú kvalitu 
monografie zaru✂uje s precíznos-
✄ou vybraná literatúra (275 titu-
lov, domácich i zahrani✂ných au-
torov).  

Ob✁írnej✁í súhrn - tézy v uk-
rajinskom jazyku - sved✂í o ambí-
cii autorky, aspo✆ ✂iasto✂ne jazy-
kovo sprístupni✄ dielo záujem-
com, odbornej verejnosti, ale aj 
záujemcom ✝ijúcim dnes u✝ v no-
vých cirkevných ✁truktúrach vy-
✂lenených po✂as histórie z Muka-
✂evskej eparchie. 

Histori✂ke umenia, vysoko-
✁kolskej pedagogi✂ke Bernadett 
Puskás k monografii treba po 
ka✝dej stránke vyslovi✄ vysoké 
uznanie. Prispela tým nielen k 
presnému zadeleniu ikôn do his-
torických a umeleckých období, 
ale pripomenula jednému ohro-
mnému regiónu, Karpatskej ob-
lasti, spolo✂né spolo✂enské, ná-
bo✝enské, historické a umelecké 
korene, ✂o v nespornej miere je 
ohromný vklad do hodnotového 
systému spolo✂nej Európy. 

Do ✡al✁ej výskumnej práce 
autorke ✝eláme ve☛a tvorivej in-
veniencie a s napätím o✂akávame 
výsledky jej ✡al✁ieho výskumu. 
zhrnuté v novej monografii. 

 


