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PICCHIO A PALEOSLAWISTYKA POLSKA

Riccardo Picchio podzieliá siĊ z polskim Ğrodowiskiem slawistycznym
swoją sztandarową koncepcją dychotomicznego podziaáu SáowiaĔszczyzny na Slavia Orthodoxa i Slavia Romana wkrótce po jej skonceptualizowaniu, wygáaszając 11 grudnia 1962 roku w Komisji Sáowianoznawstwa krakowskiego Oddziaáu Polskiej Akademii Nauk referat pt. O cerkiewnosáowiaĔskiej wspólnocie kulturalno-jĊzykowej.1
Przypuszczalnie peány tekst krakowskiego wystąpienia zostaá wydany
w „Ricerche slavistiche” w roku nastĊpnym.2
Wystąpienie swoje zacząá od stwierdzenia, Īe mimo istnienia duĪej iloĞci szczegóáowych studiów z literatur i kultur rosyjskiej, ukraiĔskiej, biaáoruskiej, serbskiej, buágarskiej i macedoĔskiej,
brak jednak wciąĪ jeszcze ogólnego, generalnego postawienia tych
spraw od strony problematyki zasadniczej, która nie byáaby oparta
tylko na kryteriach historiografii czy filologii narodowej, ale na podstawach szerszych, nadających siĊ, zdaniem autora, lepiej do ujĊcia i
zrozumienia tej, tak podstawowej, karty dziejów cywilizacji europejskiej.3

TĊ „wspólną strefĊ kulturalną” okreĞliá w kilku swoich wczeĞniejszych pracach jako „SáowiaĔszczyznĊ prawosáawną”.4 Nie zagáĊbiając
(1) R. Picchio, O cerkiewnosáowiaĔskiej wspólnocie kulturalno-jĊzykowej, w:
Sprawozdania z posiedzeĔ Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddziaá w
Krakowie. Kraków 1962, s. 449-454. Posiedzeniu przewodniczyá ówczesny nestor
slawistyki polskiej, prof. Tadeusz Stanisáaw Grabowski.
(2) R. Picchio, A proposito della Slavia ortodossa e della comunità linguistica slava ecclesiastica, „Ricerche slavistiche”, XI (1963), s. 105-127.
(3) R. Picchio, O cerkiewnosáowiaĔskiej wspólnocie…, s. 449.
(4) W streszczeniu Autor wskazaá na swoje prace: R. Picchio, Storia della letteratura russa antica. Milano 1959, s. 137 nn.; Id., “Prerinascimento esteuropeo” e “Ri-
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siĊ w skomplikowane ukáady spoáeczne, ekonomiczne i etniczne tego
regionu, a ograniczając badania do problematyki filologicznej (tak,
jak ją rozumie slawistyka wáoska), Picchio stwierdza, Īe
SáowiaĔszczyzna prawosáawna jest […] patrimonium, dziedzictwem,
czy ojczyzną duchową chrzeĞcijan wschodnich posáugujących siĊ sáowiaĔskim jĊzykiem liturgicznym. Jej fundamenty oraz początki tkwią
w organizacji koĞcielnej, jej ĪywotnoĞü kulturalna objawia siĊ spontanicznie i doĞü jednolicie w ciągu kilku stuleci. „SáowiaĔszczyzna
prawosáawna” jest zatem w tym ujĊciu Ğwiatem kulturalnym záączonym tą samą wiarą religijną, tą samą tradycją jĊzykową, tą samą tradycją literacką.5

NastĊpnie przedstawiá stanowisko swojego gáównego oponenta,
Dymitra S. Lichaczowa, od jego programowego referatu na moskiewskim Kongresie Slawistów w 1958 roku, przez krytyczną publikacjĊ
w „TODRL” (XVII, 1961) o „przedodrodzeniu wschodnioeuropejskim” i „odrodzeniu SáowiaĔszczyzny prawosáawnej”.6 Uznając argumentacjĊ Lichaczowa za niezbyt rzeczową, Picchio w referacie krakowskim podkreĞla potrzebĊ przesuniĊcia centrum badaĔ na aspekt filologiczny, mówi o „odnowieniu” „literatury prawosáawno-sáowiaĔskiej”, ostrzega przed zawáaszczaniem przez Rosjan dokonaĔ Sáowian
poáudniowych w zakresie technik jĊzykowo-literackich:
Obraz bogatej literatury prawosáawno-sáowiaĔskiej – powiada – obejmuje zatem w ten sposób, aĪ do XVIII stulecia, poszczególne rozdziaáy literatury staroruskiej, starobuágarskiej i staroserbskiej. JednoĞü jej jest zagwarantowana wspólnotą kultury ponadnarodowej o
wyraĨnym natchnieniu, wzglĊdnie zabarwieniu religijnym.7

Jako wyznacznik obiektywnoĞci sądów o samym istnieniu fenomenu SáowiaĔszczyzny prawosáawnej oraz o przynaleĪnoĞci poszczególnych utworów do „wspólnej sáowiaĔskiej literatury prawosáawnej”
nascita slava ortodossa”. (A proposito di una tesi di D. S. Lichaþëv), „Ricerche slavistiche”, VI (1958), s. 185-199, oraz Id., Die historich-filologische Bedeutung der
kirchenslavischen Tradition, „Die Welt der Slaven”, VII (1962) 1, s. 1-27.
(5) R. Picchio, O cerkiewnosáowiaĔskiej wspólnocie…, s. 450.
(6) D. S. Lichaþëv, Neskol’ko zameþanij po povodu statii Rikkardo Pikkio, „Trudy
Otdela Drevnerusskoj literatury”, XVII (1961), s. 675-678.
(7) R. Picchio, O cerkiewnosáowiaĔskiej wspólnocie…, s. 451.
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a nie (tylko) do którejĞ literatury narodowej musi sáuĪyü jĊzyk, w którym dany utwór zostaá napisany, czyli „realna siáa i tradycja jĊzykowa”. PoniewaĪ „tworzywem jĊzykowym odpowiadającym koncepcji
kulturalnej «SáowiaĔszczyzna prawosáawna» jest literacki jĊzyk cerkiewnosáowiaĔski” to Ğredniowieczna literatura „wspólna Sáowianom
wschodnim i poáudniowym, powinna by równieĪ byü nazwana literaturą cerkiewnosáowiaĔską”.8 Picchio zauwaĪa, Īe zmiana perspektywy oglądu z ogólnokulturowej na lingwistyczną zmniejsza znacząco
sprzecznoĞci wystĊpujące w dyskusji, pozbawiając ją ferworu ideologicznego. Przechodzi zatem do przedstawienia poglądów Nikity I.
Toástoja,9 widząc, Īe przy pomocy innych terminów („ɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ”, „ɝɪɟɤɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɦɢɪ”) porusza ten
sam problem naukowy co on. Wzrost zainteresowaĔ filologicznych –
a nie tylko ĞciĞle lingwistycznych – w badaniach takich uczonych jak
Josef Kurz,10 Antonín Dostál11 i niektórzy inni, zajmujący siĊ tematami pokrewnymi, „prowadzi dziĞ do rewindykacji literackiego znaczenia cerkiewnosáowiaĔszczyzny wieków XIII do XVIII”.12 NaleĪy jednak okazaü „specyficzną wraĪliwoĞü historyczno-filologiczną”, by
odzyskaü wiarĊ „w moĪliwoĞü zrekonstruowania ogólnej normy dla
caáoĞci jĊzyka cerkiewnosáowiaĔskiego”. Konieczne jest przede
wszystkim wyzbycie siĊ ograniczeĔ metodologicznych, páynących ze
strony filologii narodowych, gdyĪ badaniom szczegóáów charakterystycznych dla „ewolucji lokalnej” naleĪy przeciwstawiü badania „elementów trwaáych i staáych ogólnej tradycji jĊzykowej”, a pierwszym
krokiem „do rekonstrukcji norm jĊzykowych cerkiewnosáowiaĔszczyzny” powinna byü „inwentaryzacja caáego zasobu wspólnego wszystkim tzw. redakcjom”.13 Dalej Picchio podaje caáą gamĊ tematów i
(8) TamĪe.
(9) N. I. Tolstoj, K voprosu o drevneslavjanskom jazyke kak obšþem literaturnom jazyke južnych i vostoþnych slavjan, „Voprosy jazykoznanija” (1961) 1, s. 52-66.
(10) J. Kurz, CírkevnČslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk
slovanstva, w: ýeskoslovenské pĜednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistĤ v MoskvČ. Praha 1958.
(11) A. Dostál, StaroslovƟnština jako spisovný jazik, „Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury”, 3 (1959).
(12) R. Picchio, O cerkiewnosáowiaĔskiej wspólnocie…, s. 452.
(13) TamĪe.
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problemów badawczych z literatury cerkiewnosáowiaĔskiej na materiale staroserbskim (Domentijan, Grzegorz Cambáak, Konstantyn Filozof, tzw. srbulje, jĊzyk sáowiaĔskoserbski Ĉorÿa Brankovicia czy
Gavrila Stefanovicia-Venclovicia) i starobuágarskim (szkoáa Eutymiusza z Tyrnowa) oraz pokazuje moĪliwoĞci Ğledzenia konkurencyjnoĞci norm jĊzykowych w tradycji ruskiej, zarówno dawnej, jak i póĨniejszych odmianach moskiewskiej i polsko-litewskiej (ukraiĔskobiaáoruskiej). Sugeruje teĪ potrzebĊ zbadania recepcji rosyjskiego
przekáadu Maura Orbiniego na poáudniu SáowiaĔszczyzny, rzucenia
nowego Ğwiatáa na sprawĊ Maksyma Greka, uznania za modelową sytuacji jĊzykowej w ksiĊstwach rumuĔskich… Kolejnym waĪnym
punktem programu badania dziejów jĊzyka cerkiewnosáowiaĔskiego
jest wedáug Picchia „poáączenie studiów tekstologicznych z historią
kultury, celem zidentyfikowania nowych norm jĊzykowych oraz rozpowszechniających je Ğrodowisk”.14 Jako zasadĊ naleĪy przyjąü
stwierdzenie, Īe „ĪywotnoĞü jĊzykowej wspólnoty cerkiewnosáowiaĔskiej trwa tak dáugo, dopóki nie odczuwa siĊ tu koniecznoĞci táumaczenia”, a narastające róĪnice naleĪy traktowaü jako nieunikniony
proces indywidualizacji wyrazu pisarzy i oĞrodków. Barwnym przykáadem jest tutaj postĊpowanie Paisija Chilendarskiego przy korzystaniu z róĪnych Ĩródeá, którego technika kompilacji wyznacza etap
schyákowy w akceptacji „ogólnej kultury lingwistycznoreligijnej cerkiewnosáowiaĔskiej”.15 Tu pada jedno z waĪniejszych stwierdzeĔ Picchia: „dla badaĔ historycznych nad rozwojem jĊzyka cerkiewnosáowiaĔskiego jako wspólnego jĊzyka literackiego Sáowian wschodnich
i poáudniowych, rekonstrukcja funkcji komunikatywnej tekstów jest
jeszcze waĪniejsza od rekonstrukcji tendencji normujących”.16
Zakáadając, Īe rozwój badaĔ doprowadzi „do lepszego uĞciĞlenia
funkcji historycznokulturalnej SáowiaĔszczyzny prawosáawnej oraz
wspólnoty jĊzykowej cerkiewnosáowiaĔskiej” moĪna bĊdzie przejĞü
do bezpoĞrednich porównaĔ z cywilizacją SáowiaĔszczyzny katolickiej, okreĞlanej tak przez analogiĊ do tej pierwszej. Ostrzega jednak
Picchio przed odgrzewaniem starych tez patriotyzmu religijnego, w
(14) TamĪe, s. 453.
(15) TamĪe, s. 454.
(16) TamĪe.
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nadziei, Īe są one obce obecnej mentalnoĞci naukowej. To, Īe jesteĞmy wolni od przesądów religijnych – koĔczyá Picchio – nie przeszkadza posáugiwaü siĊ zabarwioną wyznaniowo terminologią, gdy badamy „historycznie kulturĊ stuleci, w których patriotyzmy religijne odgrywaáy waĪniejszą rolĊ aniĪeli patriotyzmy etniczne”.17
Takiego programu badawczego przed wystąpieniem Picchia slawiĞci krakowscy nigdy nie sáyszeli. Niestety, ta jego wspólnotowa,
czy jak wyraziá siĊ sam po polsku, „áącznikowa” interpretacja kultury religijno-literackiej Sáowian wschodnich i poáudniowych nie wpáynĊáa w Īadnym stopniu na ówczesną polską myĞl paleoslawistyczną.
Zresztą badania nad starymi literaturami sáowiaĔskimi w Polsce w
tym okresie byáy nieliczne, koncentrowaáy siĊ na piĞmiennictwie staroruskim i problematyce cyrylo-metodiaĔskiej, nosząc charakter Ĩródáoznawczy i historyczny, szczególnie w krĊgu Sáownika StaroĪytnoĞci SáowiaĔskich (Tadeusz Lehr-SpáawiĔski, Gerhard Labuda, Franciszek Sielicki, Wincenty Swoboda, Franciszek Sáawski, Edward Goranin, Henryk Suszko, ElĪbieta Janus i inni). W badaniach nad jĊzykiem królowaáy máodogramatyczne przyzwyczajenia mistrzów. Pierwsze próby traktowania piĞmiennictwa staroruskiego jako literatury poczyniá zwáaszcza Ryszard àuĪny, czĊĞciowo takĪe Wiktor Jakubowski i Marian Jakóbiec. Dominowaáa rosyjska, a wáaĞciwie radziecka
wizja piĞmiennictwa, z przewagą dzieá historycznych i narracyjnych,
wykluczająca z pola badania literaturĊ obrzĊdową. Literatura starobuágarska zaczĊáa siĊ pojawiaü w táumaczeniach Teresy Dąbek-Wirgowej, ale we wszystkim przejmowano wąskopatriotyczne emocje lokalne i lokalne zawáaszczające interpretacje. We wszystkich opracowaniach literatury staronarodowe istniaáy obok siebie, co najwyĪej
wspominano o wpáywach jednej na drugą (pierwszy i drugi wpáyw na
literaturĊ ruską, wpáyw beletrystyki polskiej i „uczonoĞci kijowskiej” na kulturĊ moskiewską itp.).
Drugi raz z waĪnym paleoslawistycznym referatem wystąpiá Picchio w Polsce w trakcie obrad warszawskiego Kongresu Slawistów w
1973 roku.18 Byáem sekretarzem posiedzenia i widziaáem, jak byáo mu
(17) TamĪe.
(18) R. Picchio, Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom, w: American Contributions to the Seventh International Congress of
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przykro, Īe Lichaczow opuĞciá salĊ przed jego wejĞciem na mównicĊ.
Byáo to istotne wystąpienie, moĪe gáównie dlatego, Īe zaniechaá on w
nim, jak równieĪ przy lansowaniu koncepcji izokolicznej,19
dowodów natury ogólnej, a przeszedá na poziom struktury utworów
cerkiewnosáowiaĔskich i pokazaá szereg jednakowych zachowaĔ poszczególnych elementów na tym poziomie, jak teĪ wspólnotĊ mechanizmu operacji twórczych caáej literatury Sáowian prawosáawnych, co
pociągaáo za sobą nieodparcie uznanie jednoĞci kultury literackiej i w
ogóle duchowej.20

Celem zbadania Ĩródeá sáowiaĔskiej tradycji Ğredniowiecznej Picchio zanalizowaá wzór biblijny, generujący pojĊcie literatury jako otwartej ksiĊgi, wzór patrystyczny, sáuĪący literaturze do wysáawiania
wiary prawdziwej, wzór cesarza Konstantyna Wielkiego, jako wychwalanie wáadzy chrzeĞcijaĔskiej, wzór mniszy – literatury jako refleksji i modlitwy itp. „Przy okazji Picchio poruszyá sprawĊ cerkiewnosáowiaĔskich izonorm i granic moĪliwoĞci przyjmowania, warunkujących wĊdrówki tekstów w obrĊbie wspólnoty jĊzykowej prawosáawnej SáowiaĔszczyzny”.21 Warszawski referat wywoáaá oĪywioną dyskusjĊ, w trakcie której publicznie zdeklarowaáem siĊ jako uczeĔ Picchia i przedstawiáem swoją koncepcjĊ warstwy poĞredniczącej.
Wprowadzając pojĊcie warstwy poĞredniczącej dostrzegáem istotną jej zbieĪnoĞü z „biblijną” koncepcją Picchia
który szczegóáowo rozpracowuje zagadnienie funkcjonowania kodu
literackiego w literaturze cerkiewnosáowiaĔskiej, traktując staáe modele i wzorce jako pomosty nad wyrwami znaczeĔ, powstającymi w
wyniku zderzenia siĊ ziemskiego sensu opisu z jego wiecznym znaczeniem duchowym. […] w kaĪdym tekĞcie – wedáug Picchia – da siĊ
Slavists, t. 2. Ed. V. Terras. The Hague 1973, s. 439-467; por. teĪ: VII MKS, Warszawa 21-27 VIII 1973. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa 1973, s. 693694.
(19) R. Picchio, Strutture isocoliche e poesia slava medievale: a proposito dei capitoli III e XIII della Vita Constantini, „Ricerche slavistiche”, XVII-XIX (1970-1972),
s. 419-445; Id., The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of ‘Slavia Orthodoxa’, „Slavica Hierosolymitana”, 1 (1977), s. 1-31.
(20) A. E. Naumow, Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosáowiaĔskich. (Uniwersytet JagielloĔski. Rozprawy Habilitacyjne, 75). Kraków 1983, s. 50.
(21) A. E. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosáowiaĔskiej. Wrocáaw 1976, s. 25-26.

Picchio a paleoslawistyka polska

265

wyodrĊbniü czĊĞü struktury jĊzykowo-literackiej, stanowiącej klucz
tematyczny (ideowy) caáego utworu. UĪycie „dawnych”, „starych”
sáów wraz z zawartymi w nich obrazami i ideami umoĪliwia korelacjĊ opisu z rzeczywistoĞcią idealną, przedstawioną przez juĪ istniejące utwory. Te jĊzykowo-stylistyczne formuáy wypowiedzeniowe,
które najlepiej wyraĪają wybrane obrazy (czy to na poziomie frazy
zdaniowej, czy teĪ na poziomie leksemu) sáuĪą wáaĞnie jako sygnaáy
przynaleĪnoĞci do typu, do modelu.22

Przyjmując jego koncepcjĊ za swoją, pozwoliáem sobie w mojej
pracy habilitacyjnej na pewną swobodĊ w jej interpretacji.23 Zwróciáem teĪ uwagĊ, Īe poglądy Picchia bardzo pozytywnie wpáywają na
rozwój studiów nad biblijnymi komponentami w utworach cerkiewnosáowiaĔskich u jego uczniów i w innych centrach oraz sygnalizowaáem rozpoczĊcie szeroko zakrojonych prac nad kartoteką uĪyü Biblii w utworach literackich i w praktyce liturgicznej. Niestety, ten mój
projekt, bardzo zresztą Īyczliwie przyjĊty przez Picchia, z róĪnych
powodów spaliá na panewce.24
Sam koniec lat 70-ych i początek 80-ych to wielka kariera buágarska Profesora. Buágaria usilnie zabiegaáa o miĊdzynarodowe uznanie
takĪe krĊgów naukowych i bez wątpienia staáa siĊ ziemią obiecaną
paleoslawistyki Ğwiatowej. DziĊki popularnoĞci w Buágarii wzrosáa
znajomoĞü prac Picchia takĪe w innych krajach, a szczególnie w
máodszych pokoleniach badaczy, z kolei on sam wpáynąá na otwarcie siĊ sáowiaĔskich uczonych na prace amerykaĔskich i wáoskich slawistów. DuĪe znaczenie miaá programowy tekst, wygáoszony na plenarnym posiedzeniu pierwszego Kongresu Buágarystyki w 1981 roku.25 Jako polski mediewista poddaáem analizie i konstruktywnej krytyce to wystąpienie Profesora, pragnąc, by jego koncepcje byáy kon(22) A. E. Naumow, Biblia w strukturze…, s. 74-75 (Id., Idea – Immagine – Testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica. A cura di K. Stantchev. Alessandria
2004, s. 46, 176-177).
(23) TamĪe, s. 160, przyp. 50.
(24) Zob. Aneks.
(25) R. Pikkio, Mjastoto na starata bălgarska literatura na srednovekovna Evropa, „Literaturna misăl”, XXV (1981), s. 19-36; zob. teĪ: Id., Il posto della letteratura
bulgara antica nella cultura europea del Medio Evo, „Ricerche slavistiche”, XXVIIXXVIII (1980-1981), s. 37-64.
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cepcjami takĪe naszego pokolenia.26 Tak zresztą siĊ teĪ staáo, bowiem
najwierniejszymi i merytorycznymi zwolennikami Picchia okazaáo
siĊ máodsze pokolenie badaczy (w Buágarii zwáaszcza Krasimir Stanczew, a w Polsce Georgi Minczew i ich, a takĪe moi wychowankowie). W rok po ukazaniu siĊ fundamentalnego zbioru Letteratura della Slavia ortodossa (Bari 1991) ukazaáo siĊ w Polsce jego omówienie,
ale dostĊp do samej publikacji byá bardzo ograniczony.27
(26) A. E. Naumow, Veselije i vƟnecɴ radosti, czyli o niektórych koncepcjach Riccarda Picchia, w: Studia Slavica Mediaevalia et Humanistica Riccardo Picchio dicata, t. II. Roma 1986, s. 527-538: Picchio stawia pytanie, w jakim stopniu wáadze w
Buágarii odczuáy konkretną potrzebĊ korekcji otrzymanych w spuĞciĨnie tekstów cyrylometodiaĔskich? Tylko niektóre teksty mogáy byü przyjĊte przez nowy – starobuágarski – jĊzyk literacki, a tradycja jĊzykowa związana z uprzednią – apostolską, misjonarską – funkcją tego dialektu musiaáa byü odrzucona bądĨ poddana gruntownej
przeróbce. Ta absolutyzacja aspektu socjalnego i wáasnego modelu teoretycznego
budzi sprzeciw. Socjolingwistyczna analiza przekonywująco wykazuje, Īe z punktu
widzenia hierarchii rzymskiej i w kontekĞcie kultury Europy Zachodniej uĪywany
przez Konstantyna, Metodego i ich uczniów jĊzyk miaá charakter apostolski i tylko
jako taki otrzymaá akceptacjĊ wáadz koĞcielnych. Powstaje jednak pytanie, czy jĊzyk
apostolski obiektywnie, jako struktura, tj. niezaleĪnie od naddanych pozajĊzykowych
interpretacji, musi mieü charakter dialektu, charakter lingua parlata. Wiadomo przecieĪ, Īe wáaĞnie okres morawski stworzyá podwaliny systemu literackiego, przez przekáady i dzieáa oryginalne, tego samego, który zostanie rozwiniĊty, a nie zamieniony w
Buágarii, Macedonii, Dalmacji itd. Czy moĪna z faktu, Īe jĊzyk zmieniá swą spoáeczno-kulturową funkcjĊ, stając siĊ z jĊzyka pomocniczego jĊzykiem oficjalnym, wyciągnąü wniosek o innej jego wartoĞci, o koniecznoĞci zmiany systemu literackiego,
jĊzykowej rewizji konkretnych dzieá? Dlaczego z jĊzyków, którymi posáugiwaáa siĊ
misja morawska, a wiĊc mówionego w sáuĪbie apostolskiej, na pewno bardziej zmorawizowanego, i pisanego w sáuĪbie liturgiczno-literackiej, wybrano do modelu ten
odpowiadający uzusowi Europy Zachodniej i koncepcji hierarchów Rzymu, a w stosunku do jĊzyków uĪywanych w Buágarii postąpiono odwrotnie? JĊzyk Braci miaá
charakter ponaddialektalny i peániá funkcjĊ literacką. Powstawaá jako jĊzyk indywidualny, ale dziĊki przyjĊciu go przez kolektyw i zastosowaniu w praktyce do przekáadów i dzieá oryginalnych przeksztaáciá siĊ w normĊ spoáeczną. JĊzyk ten nie wymagaá póĨniej Īadnych fundamentalnych rewizji ani zmian, gdyĪ w jego strukturze byáa zaáoĪona elastycznoĞü normy, jej swoista akomodacja. Nastąpiáa rozbieĪnoĞü miĊdzy wewnĊtrznym potencjaáem jĊzyka Braci a jego pontyfikalną oceną. Nie naleĪy
przenosiü tej relacji (oceny) na rzeczywisty status jĊzyka i forsowaü wariantywnoĞci tam, gdzie wyraĨnie mamy do czynienia z komplementarnoĞcią.
(27) R. Picchio, Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.), „Slavia Orientalis”, XLI (1992) 4, s. 127-129.
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Pewnym przeáomem w polskiej recepcji Picchia – paleoslawisty
byáa inicjatywa neapolitaĔskiego sukcesora Profesora – Aleksandra
Wilkonia, który przygotowaá áadny wybór jego prac.28 Znalazáy siĊ w
nim przekáady trzech studiów paleoslawistycznych,29 które, zdaniem
redaktora, „rzucają nowe Ğwiatáo na rozwój literackich jĊzyków w
strefie Slavia Orthodoxa i Slavia Romana”.30
PopularnoĞü Picchia w Polsce wzrosáa, gdy odwoáali siĊ do niego
latyniĞci, badający problem latinitas w kulturze polskiej i krajów sąsiednich. Udziaá Profesora w programie Jerzego Axera (OĞrodek BadaĔ nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie ĝrodkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie Wydziaá Artes Liberales) byá bardzo waĪny;31 od wtedy czĊĞciej powoáuje siĊ na prace Picchia, spopularyzowano jego binarną terminologiĊ, a nawet skonstruowano analogiczny termin cyrillianitas.32 W tym kontekĞcie Picchio
(28) R. Picchio, Studia z filologii sáowiaĔskiej i polskiej [sáowo wstĊpne A. WilkoĔ; bibliografia prac Riccardo Picchio za lata 1951-1989 w ukáadzie rzeczowym
oraz uzupeánienia za lata 1990-1994 oprac. H. Goldblatt; uzupeánienia sporządziá A.
WilkoĔ]. (Polska Akademia UmiejĊtnoĞci. Rozprawy Wydziaáu Filologicznego, t.
72). Kraków 1999.
(29) Są to: Slavia orthodoxa i Slavia romana, s. 29-88, táum. B. BadyĔska-Lipowczan (za R. Picchio, Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.). Bari 1991,
rozdz. 1, s. 7-83); Wskazówki do studiów porównawczych nad kwestią jĊzyków sáowiaĔskich, s. 89-121 (za Introduction…, w: Id., Études littéraires slavo-romanes. Firenze 1978, rozdz. XI, s. 159-196, oraz Id., Guidelines for a Comparative Study of the
Language Question among the Slavs, w: Aspects of the Slavic Language Question, 1.
Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven 1984, s. 1-42) i O strukturach izokolicznych w sáowiaĔskiej literaturze prawosáawnej, s. 122-157, táum. A. Matkowska
(za Id., Letteratura della Slavia ortodossa…, rozdz. 6, s. 291-338).
(30) R. Picchio, Studia z filologii…, s. 8-9.
(31) R. Picchio, Latinitas Slaviae Romanae, w: MiĊdzy Slavia Latina i Slavia Orthodoxa. Red. J. Axer. („àacina w Polsce”. Zeszyty naukowe 1-2. Konteksty: Z. 1-2).
Warszawa 1995, s. 11-18. Oprócz Picchia w tomiku zamieszczono prace Marii Bobrownickiej, Eugenii Ulþinaitơ, Natalii Jakovenko (dwie), Teresy ChynczewskiejHennel, Joanny Rapackiej i Jerzego Axera.
(32) A. W. Mikoáajczak, Latinitas polska w uniwersum kultury europejskiej, w:
Poszukiwanie Europy. Zjazd GnieĨnieĔski a idea zjednoczonej Europy, „Studia Europaea”, PoznaĔ, 1 (2000), s. 27-36; M. Walczak-Mikoáajczakowa, A. W. Mikoáajczak,
Latinitas i Cyrillianitas – poszukiwanie duszy Europy, w: Collectanea Polono-Bulgarica, t. I. VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Buágarskie. Gniezno 2001, s. 11-20, ts.
w ich ksiąĪce Europa na moĞcie westchnieĔ. Gniezno 2003, s. 177-199.
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zostaá wpisany w krąg badaczy starających siĊ o zdefiniowanie odrĊbnoĞci sáowiaĔskiej w jej dwoistej tradycji kulturowej, juĪ nie dla potrzeb filologii sáowiaĔskiej, lecz w planie zderzeĔ cywilizacji, wielkich symbioz kulturowych, jako ustalanie paradygmatów cywilizacyjnych, ksztaátujących europejską ĞwiadomoĞü, refleksja nad losami
chrzeĞcijaĔskiego universum i caáej SáowiaĔszczyzny.
Na zakoĔczenie dodam, Īe idee Picchia pojawiają siĊ w Polsce teĪ poprzez prace innych uczonych, podejmujących analogiczne tematy (np.
polskie wybory prac Aleksandra W. Lipatowa,33 w których uĪywa pozmienianej, ale wywodzącej siĊ od Picchia terminologii).
ANEKS
Recenzja R. Picchia w przewodzie habilitacyjnym na Uniwersytecie
JagielloĔskim (1982)34
Prof. Riccardo Picchio
Box 11, HGS
Yale University
New Haven, CT 06520, USA
Dziekan i Rada Wydziaáu Filologicznego
Uniwersytetu JagielloĔskiego
w Krakowie
Dopiero niedawno – i to drogą poĞrednią35 – dowiedziaáem siĊ, Īe Wysoka
Rada wyznaczyáa mnie na recenzenta36 w przewodzie habilitacyjnym dra
(33) A. W. Lipatow, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja. ToruĔ 2003, 88-97,
107, 137 i passim; zob. teĪ: Id., SáowiaĔszczyzna – Polska – Rosja. Studia o literaturze i kulturze. Izabelin 1999.
(34) Tekst recenzji wraz z innymi materiaáami dotyczącymi habilitacji Aleksandra Naumowa przechowywany jest w Archiwum Biblioteki JagielloĔskiej w Krakowie.
(35) List powoáujący R. Picchia na recenzenta wraz z materiaáami habilitanta zaginąá, zapewne w wyniku dziaáaĔ sáuĪb w trwającym wówczas w kraju stanie wojennym, natomiast maszynopis pracy dotará do Profesora do Rzymu w kwietniu 1982
r. drogą prywatną.
(36) Decyzją Rady Wydziaáu Filologicznego UJ z 18 lutego 1982 r. na recenzentów rozprawy habilitacyjnej powoáani zostali oprócz prof. Picchio z Yale University,
profesorowie: Ryszard àuĪny z UJ oraz Leszek MoszyĔski z Uniwersytetu w GdaĔsku.
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Aleksandra Naumowa. Bardzo chĊtnie podejmujĊ siĊ oceny dorobku naukowego habilitanta, poniewaĪ od kilku lat ĞledzĊ jego dziaáalnoĞü, pozostając z
nim w ciągáym kontakcie. Posiadam wszystkie waĪniejsze publikacje dra Naumowa, a takĪe, dostarczony mi nieco wczeĞniej, maszynopis rozprawy habilitacyjnej pt. Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosáowiaĔskich.37
Aleksander Naumow jest jednym z czoáowych reprezentantów nowego
kierunku w dziedzinie slawistyki literaturoznawczej, wnoszącego oryginalne spojrzenie na spuĞciznĊ literacką Sáowian prawosáawnych i jej podstawową rolĊ w europejskiej tradycji literackiej od Ğredniowiecza po wiek XVIII.
WrĊcz do poáowy naszego stulecia panowaáo przekonanie, Īe spuĞcizna piĞmiennicza SáowiaĔszczyzny prawosáawnej, do momentu kodyfikacji nowoĪytnych systemów literackich w Rosji, Serbii i Buágarii, nie posiadaáa istotnych cech literackoĞci. Historycy literatury nie byli w stanie przekonywująco opisaü ani genezy nowo powstaáych literatur, ani teĪ uwypukliü skáadników przejĊtych z wczeĞniejszej tradycji. Rewizja tych poglądów zaczĊáa siĊ
prawie jednoczeĞnie w Rosji i na Zachodzie.
WĞród uczonych, którzy dokonali tego znamiennego przeáomu krytycznego, trzeba wymieniü wybitnego lingwistĊ N. I. Toástoja oraz D. S. Lichaczowa, który podkreĞliá niezbĊdnoĞü badaĔ teoretyczno-literackich w odniesieniu do materiaáu staroruskiego, i przystaá na wspólne traktowanie rozwoju cywilizacji literackiej z caáego obszaru Ğredniowiecznej SáowiaĔszczyzny prawosáawnej. W ostatnich latach nastąpiá rozkwit studiów, realizujących takie wáaĞnie zasady metodologiczne w innych krajach sáowiaĔskich, w
Europie Zachodniej i w Ameryce, Īe wymieniĊ tu tylko I. Dujczewa, P. Rusewa i K. Stanczewa z Buágarii, Ĉ. Trifunovicia, D. Bogdanovicia z Serbii,
E. HercigonjĊ z Chorwacji, S. Wollmana z Czech, przedwczeĞnie zmaráego
A. Danti, M. Colucci, A. Giambelluca-Kossową z Wáoch, F. Maresza z Austrii, H. Goldblatta, R. Mathiesena i M. Iovine38 ze Stanów Zjednoczonych.
(37) Rozprawa habilitacyjna licząca 222 strony maszynopisu dopuszczona zostaáa
do kolokwium habilitacyjnego 27 maja 1982 r. Jako ksiąĪka praca ukazaáa siĊ juĪ po
kolokwium, w lutym 1983 r., powielona w 172 egzemplarzach: A. E. Naumow, Biblia w strukturze…, s. 165. Jej redaktorem byá prof. Marian Tatara, a recenzentami
obaj polscy recenzenci rozprawy.
(38) Nikita Iljicz Toástoj (1923-1996): rosyjski filolog-slawista, jĊzykoznawca,
twórca rosyjskiej szkoáy etnolingwistycznej, autor rozwaĪaĔ o wspólnotowym charakterze kultury starosáowiaĔskiej. – Dmitrij Siergiejewicz Lichaczow (1906-1999):
rosyjski historyk literatury i kultury; jego prace z zakresu literatury staroruskiej odegraáy przeáomowe znaczenie, wywoáując oĪywione dyskusje. – Iwan Dujczew (19071986): buágarski historyk, zajmujący siĊ Ğredniowieczną historią Bizancjum i Buága-
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Jest rzeczą zrozumiaáą, Īe przyjĊcie wspólnego stanowiska metodologicznego nie oznacza peánej jednoznacznoĞci. Toczyáy siĊ i toczą siĊ nadal
polemiki dotyczące zarówno rozumienia, jak teĪ i samego zastĊpowania poszczególnych pojĊü i terminów, przy czym róĪnice te bazują gáówną miarą
na odmiennoĞci tradycji kulturowych, w tym takĪe wyznaniowych, z jakich
wywodzą siĊ badacze.
Moim zdaniem Aleksander Naumow jest znakomicie przygotowany do
dokonania krytycznej syntezy dotychczasowych przemyĞleĔ i do dalszego
pogáĊbienia studiów przez oparcie ich na rzetelnej i obiektywnej analizie filologicznej. DziĊki szczĊĞliwemu zbiegowi okolicznoĞci Aleksander Naumow
áączy wyniesiony z domu „prawosáawny” sposób recepcji tekstu z nabytym
w szkoáach polskich „humanistycznym” podejĞciem krytycznym. Caáy jego
dorobek naukowy powstaje jakby na skrzyĪowaniu siĊ tych dwu tradycji.
Przez caáe dziesiĊü lat jego pracy naukowej widaü konsekwencjĊ w doborze tematyki i umiejĊtne áączenie metody filologicznej z teorią literatury.
Naumow umie korzystaü z wieloletnich doĞwiadczeĔ polskiej szkoáy slawirii. W zapisanym Uniwersytetowi Sofijskiemu domu i bibliotece mieĞci siĊ obecnie
Centrum BadaĔ SáowiaĔsko-Bizantyjskich, nazwane jego imieniem. – Penjo Rusew
(1919-1982): buágarski pisarz, krytyk i literaturoznawca. W swoich pracach postulowaá badanie starych sáowiaĔskich literatur narodowych nie w oderwaniu, lecz jako
czĊĞci wspólnego systemu. – Krasimir Stanczew (ur. 1949): buágarski, póĨniej wáoski mediewista, literaturoznawca, autor m. in. Poetika na starobălgarskata literatura
(1982); Stilistika i žanrove na starobălgarskata literatura (1985). Pionier badaĔ poetyki i poezji starobuágarskiej. – Ĉorÿe Trifunoviü (ur. 1934): serbski mediewista, autor
wielu prac o starej serbskiej literaturze, zwáaszcza w aspekcie poetyki; táumacz i wydawca, twórca szkoáy serbskiej paleoslawistyki literackiej. – Dimitrije Bogdanoviü
(1930-1986): serbski teolog, liturgista, bizantolog i paleoslawista, twórca nowoczesnej archeografii i kodykologii serbskiej. – Eduard Hercigonja (ur. 1929): chorwacki
filolog i historyk literatury, badacz dziedzictwa cyrylo-metodiaĔskiego. – Slavomir
Wollman (1925-2012): czeski slawista, literaturoznawca, komparatysta. – Angiolo
Danti (1940-1980): wybitny slawista wáoski, wydawca, táumacz. – Michele Colucci
(1937-2002): znany rusycysta rzymski. – Alda Kossova-Giambelluca: paleoslawistka
wáoska, táumaczka literatury cerkiewnosáowiaĔskiej. – František Vaclav Mareš (19221994): czeski i austriacki filolog slawista, tekstolog, paleoslawista. Urodzony w Czechach, w latach 1968-1993 byá profesorem slawistyki w Wiedniu. Byá recenzentem w
przewodzie doktorskim A. Naumowa w 1974 roku. – Harvey Goldblatt: amerykaĔski paleoslawista, profesor jĊzyków i literatury Sáowian na Uniwersytecie w Yale. –
Robert C. Mathiesen: amerykaĔski paleoslawista, emerytowany profesor filologii sáowiaĔskiej na Uniwersytecie w Brown, R. I. – Micaela S. Iovine (ur. 1948): amerykaĔska badaczka historii literatur i jĊzyków sáowiaĔskich, w tym problematyki drugiego
wpáywu poáudniowosáowiaĔskiego na literaturĊ ruską.
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stycznej. Od takich uczonych jak W. Jakubowski, F. Sáawski, M. Honowska,
L. MoszyĔski, T. Ulewicz, R. àuĪny39 i in. nauczyá siĊ opieraü swoje wywody wyáącznie na tekĞcie, a nie na sformuáowanych a priori hipotezach.
Widaü to bardzo dobrze takĪe w jego rozprawie habilitacyjnej, którą oceniam bardzo wysoko. W czĊĞci pierwszej pracy (rozdz. 1, 2) Naumow
szuka nowej systematyzacji prawosáawno-sáowiaĔskiej teorii literatury, czĊĞciowo pod wpáywem semiotyki wspóáczesnej. ChociaĪ, moim zdaniem,
moĪna poddaü w wątpliwoĞü podkreĞlaną przez autora specyfikĊ niektórych
aspektów techniki pisarskiej (tzn. ograniczanie ich tylko do obszaru kultury
prawosáawnej), to taki wysiáek wprowadzenia nowego spojrzenia na niedostatecznie przebadane zjawiska literackie zasáuguje na nasz szacunek i, powiedziaábym, wdziĊcznoĞü. CzĊĞü druga (rozdz. 3) zawiera analizĊ podstawowego materiaáu, zgrupowanego wedáug gatunków Ğredniowiecznych. Analiza ta w sposób jak najbardziej przekonywujący prowadzi do potwierdzenia gáównej tezy pracy. Pierwszy raz funkcja elementów biblijnych w kompozycji tekstów cerkiewnosáowiaĔskich zostaáa oĞwietlona jako wyraz ogólnej i „wyĪszej” koncepcji dziaáalnoĞci pisarskiej. UwaĪam, Īe ten pierwszy
krok w nowym sposobie badania moĪe oznaczaü początek nowej drogi, prowadzącej do zrewidowania naszego wyobraĪenia o literaturze cerkiewnosáowiaĔskiej jako caáoĞci.
Praca dra Naumowa jest dowodem, Īe dalsze badanie cywilizacji literackiej SáowiaĔszczyzny prawosáawnej wymaga konkretnych inicjatyw w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji Ĩródáowej. Dlatego z caáą mocą popieram projekt „kartoteki biblijnej”, przedstawiony przez Aleksandra
(39) Wiktor Jakubowski (1896-1973): rusycysta, mediewista, badacz literatury staroruskiej, historyk literatur sáowiaĔskich, táumacz (m. in Protopopa Awwakuma).
Twórca powojennej rusycystyki krakowskiej. – Franciszek Sáawski (1916-2001):
polski slawista, jĊzykoznawca. W latach 1974-1986 byá dyrektorem Instytutu Filologii
SáowiaĔskiej, w latach 1966-1969 dziekanem Wydziaáu Filologicznego Uniwersytetu
JagielloĔskiego. – Maria Honowska (1924-2009): polska jĊzykoznawczyni zajmująca
siĊ typologią jĊzykową, gramatyką historyczną, sáowotwórstwem, problemami czĊĞci
mowy w synchronii i diachronii. – Leszek MoszyĔski (1928-2006): polski paleoslawista, jĊzykoznawca. Autor wielu artykuáów z dziedziny cyrylometodiewistyki, jĊzyka staro-cerkiewno-sáowiaĔskiego, gramatyki porównawczej jĊzyków sáowiaĔskich i jĊzyka staropolskiego. – Tadeusz Ulewicz (1917-2012): profesor UJ, jeden z
najwybitniejszych znawców twórczoĞci Jana Kochanowskiego, kultury staropolskiej
oraz powiązaĔ kulturalnych polsko-wáoskich. – Ryszard àuĪny (1927-1998): krakowski filolog, historyk literatury i kultury wschodniosáowiaĔskiej, táumacz, wydawca,
organizator Īycia naukowego, takĪe w trudnych warunkach stanu wojennego. W
czasie kolokwium byá Dziekanem Wydziaáu Filologicznego.
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Naumowa, który, o ile wiem, juĪ go zacząá stopniowo realizowaü. Miaáem
okazjĊ mówiü o tym z wybitnymi specjalistami w Europie i Ameryce i
wszyscy jesteĞmy zdania, Īe idea ta zasáuguje na peáne poparcie. Mam nadziejĊ, Īe wáadze Uniwersytetu JagielloĔskiego bĊdą tego samego zdania.40
Z prawdziwą satysfakcją stwierdzam wiĊc, Īe caáoĞciowy dorobek dra
Aleksandra Naumowa i przedstawiona przezeĔ rozprawa habilitacyjna
Ğwiadczą o jego wyjątkowym poziomie naukowym i w peáni speániają wymogi do przyznania mu stopnia dra habilitowanego.
ĩaáując, Īe nie mogĊ osobiĞcie wziąü udziaáu w kolokwium habilitacyjnym dra Aleksandra Naumowa,41 przesyáam Wysokiej Radzie wyrazy gáĊbokiego szacunku.
Riccardo Picchio
Professor of Slavic Literatures, Yale University
Rzym, 9 maja 1982 roku
[Opracowaáa: Wanda StĊpniak-Minczewa, UJ]
(40) Projekt jednakĪe nie zostaá zrealizowany, a tysiące fiszek przepadáo w trakcie którejĞ przeprowadzki, zob. artykuáy A. Naumowa, Sveto Pismo i bogoslužbeni
tekstovi kao komponenta crkvenoslovenskih književnih dela (izdavaþka praksa i postulati), w: Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti. Ur. D. Bogdanoviü. (SANU. Nauþni skupovi, 10 – Odeljenje jezika i književ., 2). Beograd 1981, s.
43-47; Id., Ɉ kartotece cerkiewnosáowiaĔskich uĪyü biblijnych. Cytaty biblijne w staroruskiej czĊĞci Kodeksu Uspienskiego, „Rocznik Slawistyczny”, XLIV (1983) 1, s.
21-29; Id., Ukazatel’ naþal biblejskich stichov, vyboroþno upotrebljaemych v cerkovno-slavjanskom bogosluženii, „Polata knigopisnaja”, 7 (1983), s. 57-76; Id., Teodosije
Hilandarac i Sveto Pismo, „Hilandarski zbornik”, Beograd, V (1983), s. 81-89; Id., Za
funkcionalnata þast na biblejskata kartoteka, „Palaeobulgarica-Starobălgaristika”,
VIII (1984) 3, s. 74-77; Id., Fragmenty psalmowe Ewangeliarza Ostromira, w: Litterae slavicae Medii Aevi. F. V. Mareš Sexagenario Oblatae. Hg. J. Reinhart. (Sagners
Slavistische Sammlung, 8). München 1985, s. 231-240; A. Naumov, L. Skomorochova-Venturini, Banickoe evangelie kak bogoslužebnyj pamjatnik, „Palaeobulgarica-Starobălgaristika”, IX (1985) 1, s. 73-101; A. Naumov, Funkcii na biblejskite elementi v
chudožestvenata struktura na Joan Ekzarchovite slova, w: Preslavska knižovna škola, 1. Izsledvanija i materiali. Red. M. Tichova, P. Dimitrov. Sofija 1996, s. 131-138.
(41) Na kolokwium, które odbyáo siĊ 14 paĨdziernika 1982 r. w Collegium Novum
UJ, decyzją Rady Wydziaáu w imieniu nieobecnego prof. Picchio pytania zadawaá i
odpowiedĨ przyjmowaá Franciszek Sáawski. Prof. Picchio przesáaá na rĊce Dziekana
nastĊpujące pytania: 1. Jak Pan bĊdzie prowadziü dalsze badania nad cytatami biblijnymi, w jakim stopniu uwzglĊdni Pan typologiĊ cytatów i reminiscencji i jakie bĊdzie konkretne znaczenie tych badaĔ dla analiz funkcjonalnych i semantycznych z
punktu widzenia kontekstowego? 2. Czy system semiotyczny tekstów liturgicznych,
którymi siĊ Pan przede wszystkim zajmuje, jest zamkniĊty czy otwarty, i w jakim stopniu moĪna go stosowaü do systemu literackiego Prawosáawnej SáowiaĔszczyzny?
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RIASSUNTO
Riccardo Picchio non ha avuto una grande influenza sullo sviluppo della paleoslavistica polacca negli anni Sessanta, poiché allora essa era concentrata su questioni di
russistica, lontana dalla riflessione metodologica e mal disposta verso la problematica religiosa. L’interessantissimo intervento di Picchio nella Commissione di Slavistica di Cracovia dell’Accademia delle Scienze Polacca nel dicembre 1962 non produsse conseguenze, benché fosse una proposta metodologica di vasta portata, con un
ricco programma di studio, e proponesse anche una nuova terminologia polacca. La
disputa di Picchio con Lichaþëv, ovvero lo scontro di due visioni di ricerca basate su
due diverse ideologie, si svolse senza suscitare l’interesse dei professori polacchi,
mentre i suoi lavori di polonistica erano apprezzati dagli studiosi di letteratura polacca
antica, a partire da Tadeusz Ulewicz. L’intervento di Picchio al Congresso di Varsavia
(1973) lasciò un segno nella giovane generazione, che iniziava allora le proprie ricerche, e stimolò un’applicazione coerente delle idee e dei metodi del Professore italo-americano, così che il termine ‘Slavia Orthodoxa’ si diffuse nella ricerca e nella
didattica universitaria. Un momento importante fu la partecipazione di Picchio al colloquio per l’abilitazione all’Università Iagellonica nel 1982 (cfr. l’Appendice approntata da Wanda StĊpniak-Minczewa), anche se si trattò di una partecipazione a distanza, a causa della legge marziale in Polonia. Questo momento coincise con la crescita della popolarità di Picchio in Bulgaria, che negli anni Settanta e Ottanta era il centro
ispiratore e coordinatore della paleoslavistica mondiale, indipendentemente dalla valenza politica di queste attività. Le pubblicazioni bulgare del Professore favorirono la
conoscenza delle sue concezioni in un’area in cui l’accesso alle pubblicazioni italiane ed americane era difficoltoso.
Le prime pubblicazioni polacche (se non si tiene conto del menzionato intervento
del 1962) apparvero in un volume curato da A. WilkoĔ nel 1999. Vi trovarono posto
tre testi classici di paleoslavistica; il curatore osservò che in Polonia essi erano purtroppo citati o anche solo notati molto raramente. Precedentemente (1992) era stata
pubblicata in «Slavia Orientalis» una recensione della raccolta italiana delle sue opere
del 1991.
La popolarità di Picchio in Polonia crebbe quando si richiamarono a lui i latinisti che studiavano il problema della latinitas nella cultura della Polonia e dei Paesi limitrofi (1995); allora furono citati i lavori di Picchio e la sua terminologia binaria divenne d’uso comune, anzi: fu addirittura coniato per analogia il termine Cyrillianitas
(A. W. Mikoáajczak).
Le idee di Picchio compaiono in Polonia anche grazie ai lavori di altri studiosi
che trattavano temi analoghi (per esempio, A. V. Lipatov e la sua terminologia, criticata da Picchio).

