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Od redakcji

W maju 2021 roku minęło 30 lat od powołania przez Metropolitę Warszaw-
skiego i całej Polski – z inicjatywy ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka – Szkoły Ikono-
graficznej przy Parafii Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. W marcu 1995 
roku Szkoła została przekształcona w Policealne Studium Ikonograficzne, rok póź-
niej wpisane do krajowej ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Organem 
prowadzącym Studium jest niezmiennie Parafia Archanioła Michała, a nadzór pe-
dagogiczny  nad działalnością szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Pragnąc uczcić zarówno jubileusz tej jedynej w swoim rodzaju Szkoły, jak 
też bogatą działalność jej wychowanków, mając na uwadze niezwykłe ożywienie 
w Polsce i na świecie samej praktyki tworzenia prawosławnych fresków, ikon, gra-
fiki, mozaik i witraży, a także naukowych badań nad historią, teorią i teologicznym 
zapleczem wschodniochrześcijańskiej ikonografii, redakcja dedykuje kolejny – 
dwunasty – tom „Latopisów” tej właśnie tematyce i ludziom, szczególnie zasłużo-
nym w dziele wykonywania, zachowania i właściwego rozumienia prawosławnej 
sztuki sakralnej. W tomie dokumentujemy osiągnięcia krajowych i zagranicznych 
ikonografów, zwłaszcza działających w powojennej Polsce. Włączamy się do dys-
kusji metodologicznych, śledzimy ciągłość tradycji pierwszej Rzeczypospolitej, od-
słaniamy bogactwo inspiracji i niepowtarzalności syntez artystycznych na całym 
tradycyjnym obszarze Pax Bizantino-Slava i w emigracyjnych enklawach.

Jako zagadnienie szczegółowe traktujemy spuściznę artystyczną Adama Stalo-
ny-Dobrzańskiego – pioniera powojennej ikonografii, wybitnego grafika, liternika 
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i witrażysty. W tomie znalazło się sześć poświęconych mu prac ze szczególnym wy-
różnieniem dokonań artysty w Gródku, Michałowie i Przemkowie.

Tematyka numeru jest jednorodna, lecz rozległa, dotyczy różnorodnych relacji 
zachodzących między obrazem i słowem, przy czym obraz jest rozumiany jako wy-
rażenie idei oraz jako ilustracja, natomiast słowo obejmuje całokształt wypowiedzi 
werbalnych, stanowiących inspirację, kontekst lub element obrazowego przedsta-
wienia. Pole badawcze rozszerzają prace dotyczące napisów funeralnych i fotografii.

Nie wszystkie zamiary udało się w tomie zrealizować, np. brak omówienia fe-
nomenu obozów i kursów ikonograficznych, zaangażowania w poznawanie i two-
rzenie sztuki cerkiewnej przez dzieci i młodzież, inicjatyw hierarchii i ducho-
wieństwa, rynku wydawniczego czy aktywności nieprawosławnych miłośników 
i znawców wschodniej ikonografii. Ale zgromadzone tutaj prace bez wątpienia są 
cennym wkładem do badań ikonologicznych i kulturologicznych, a zarazem hoł-
dem złożonym bielskiej Szkole i polskim współczesnym ikonografom. 

Kolejne tomy zostaną poświęcone muzyce, hymnografii i architekturze, roz-
szerzając tym zakres studiów nad szeroko rozumianą duchowością prawosławną.

Od redakcji


